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NEIŠDILDOMA TAUTOS ISTORIJOS DATA
Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio kalba pasakyta per radija 

Vasario 16 dienos šventės proga.

VEIKSMINGI OBALSIAI 
PLINTA PASAULYJE

Tautų apsisprendimo teise ir kolonijalizmas

Lietuvos nepriklausomybės šven
tė, vasario šešioliktoji diena, yra 
viena tų datų, kurios palieka ne
išdildomos tautos istorijoje ir ne
užmirštamos žmonių širdyse. Ji 
primena mums pirmiausiai du da
lyku: Jog būta laikų, po pirmojo 
pasaulinio karo, kada žmonija bu
vo pasiekusi tokios pažangos tei
sės, žmoniškumo, laisvės pagarbos 
atžvilgiu, kad daug mažų tautų 
galėjo įvykdyti savo apsisprendi
mo teisę ir tapti laisvos bei ne
priklausomos. Antra, ši data pri
mena, jog lietuvių tauta laisva 
vieninga valia be dvejojimo pa
naudojo tada apsisprendimo teisę, 
atstatė Lietuvos valstybę ir per 
trumpų laikų, be jokios prievar
tos, be mažiausio smurto, vien tik 
visuotiniu lietuvių pritarimu bei 
darbu padarė Lietuvų moderniniu 
pažangiu kraštu, atidarytu visoms 
idėjoms bei žmonėms, laisvai ir 
artimai santykiaujantiems su ci
vilizuotuoju pasauliu.

Bet antrojo pasaulinio karo me
tu susidarė kitokia, nelemta pa
dėtis. Sovietų Sųjunga, valstybė 
sukurta smųjtu ir melu, egzistuo
janti priespauda ir žmonių bei 
tautų nelaisve, paneigė visus kil
nius obalsius, kuriais Vakarai ve
dė ir laimėjo abu karu ir kurių 
tačiau neįstengė apsaugoti nuo 
sovietų, karo veiksmams pasibai
gus. Sovietų Sųjunga, sunaikinda
ma eilės valstybių laisvę, paver
gė ir mūsų kraštų.

Laikydami Lietuvų okupacijoje, 
sovietai nesuteikė mūsų tautai 
nieko, absoliučiai nieko, ko mes 
nebūtumėm galėję pasiekti ir kų 
tikrai būtumėm pasiekę, pasilik
dami laisvi. Dešimtys laisvų mažų 
kraštų, kaip Šveicarija, Belgija, 
Olandija, Skandinavijos valstybės 
yra pavyzdžiai socialinio teisin
gumo, visuotinio gerbūvio, aukš

SOVIETINIŲ RAKETŲ BAZĖ LIETUVOS 
TERITORIJOJE?

Apie sovietinių raketų bazių 
įrengimus įvairiose europinėse ša
lyse yra spaudoje rodęsi nemaža 
informacijų, kurios paliestųjų ša
lių būdavo paneigiamos.

Šiuo klausimu itin būdingas 
Norvegijos užsienio reikalų minis 
terio Halvard Langės pareiškimas. 
1958 metais balandžio mėnesį kal 
bėdamas Norvegijos parlamente, 
Langė nurodė, jog turimomis ži
niomis sovietų raketinės bazės e- 
sančios įrengtos Čekoslovakijos, 
Lenkijos ir Rytų Vokietijos terito
rijose. Tačiau jei būtų prieita prie 
siūlomos sutarties įrengti beato- 
minę zonų, tuo atveju minėtos ra
ketinės bazės turėtų būti likviduo
tos.

Paliestosioms šalims paneigus 
raketinių bazių jų teritorijose bu
vimų, Langė spaudos konferenci
joje ne tik neatšaukė savo pareiš
kimo parlamente, bet dargi pabrė
žė, jog galėtų suteikti detalizuotų 
žinių apie sovietų raketinių bazių 
buvimų RYTŲ EUROPOJE (tai 
yra ne vien Lenkijos, Čekoslovaki
jos ir Rytų Vokietijos teritorijose, 
bet ir kitose Rytų Europos šalyse).

Praėjusių metų pabaigoje “NA
TO Letter” (pig. “E.I.” šių metų 
4 nr.) taip pat nurodė sovietinių 
raketinių bazių buvimų ne tik Ry
tų Europos šalyse, bet ir visu 
Baltijos pajūriu.

“Eltos Informacijų' turimais 
duomenimis, yra galimas sovietų 

tos kultūros ir demokratinės san
tvarkos. Šitais tobulais pavyzdžiais 
sekė nepriklausoma Lietuva. Tas 
faktas, kad sovietai, panaudoda
mi svetimų mokslininkų tyrinėji
mus ir darbų, galėjo pasiųsti ra
ketų į mėnulį, nėra joks “sovie
tų kultūros’’ įrodymas. Mėnulio 
raketa nepadarys komunistinės 
santvarkos žmoniškesne ir nesu- 
grųžins laisvės sovietų paverg
tiems kraštams.

Laisvė jiems ir Lietuvai tega
lės būti grųžinta ir bus sūgrąžin- 
ta palaipsniškom žmonijos pas
tangom, būtent — ginant laisvųjį 
pasaulį nuo sovietų politinio, eko
nominio ir subversyvinio skverbi
mosi pirmyn; žadinant Vakaruo
se įsitikinimų, kad laisvė reika
linga ne tik tiems, kas jų turi, 
bet ir tiems, iš ko ji sovietų atim
ta; atidarant, galop, akis į tų pa
prastų faktų, kad negali būti tai
kos, negali būti žmoniškos tarp
tautinės santvarkos, negali būti 
saugumo, — ligi egzistuoja išti
sas sovietų pavergtas pasaulis.

šiais metais sueis dvidešimts 
metų nuo sovietų įsiveržimo į 
Lietuvų ir nuo sovietų okupaci
jos primetimo mūsų kraštui. Ne
žiūrint šito ilgo laiko, per kurį 
lietuvių tauta tematė ir tebema
to iš okupanto pusės savo teisių, 
tautinių interesų, savo tikėjimo, 
kultūros niekinimų, nežiūrint sun
kių nuostolių, kurių okupantas 
yra padaręs mūsų tautai, perse
kiodamas jos geriausius sūnus, te- 
neišsenka mūsų širdyse prisiriši
mas prie laisvės. Nežiūrint visų 
nusivylimų, kurių esame turėję 
ir, tur būt, dar turėsime ateity 
ir kurias nevisados atsveria pa
saulio palankumas Lietuvos lais
vės bylai, teneišsenka mūsų širdy
se viltis, kad Lietuvos nepriklau
somybė bus atstatyta. Didžias idė- 

raketinės bazės buvimas ir Lietu
vos teritorijoje. Jau prieš eilę me
tų tarp Palangos ir šventosios 
uosto esančiame pušyne įkurdinta 
paslaptinga sovietų kaariuomenės 
bazė. Prieš tai buvo iškeldinti vi
si netoli Palangos, linkui Šven
tosios, buvusio Kunigiškių kaimo 
žvejai. Nemaža Kunigiškių kaimo 
žvejų už gautų iškeldinant atlygi
nimų pasistatydino namelius pa
čioje Palangoje, kiti išsikėlė į ar
timesnes žvejų gyvenvietes.

DIRBĘ KOMUNISTAMS 
GRIŽO NAMO

Prieš 8 metus britų mokslinin
kas Jan Campbell su šeima buvo 
pabėgęs Lenkijon, nes buvo ko
munistų šimpa tikas ir norėjo pasi
tarnauti komunistinei santvarkai. 
Varšuvoje jis buvo mielai sutik
tas ir paskirtas dirbti tiriamojo 
darbo Marijos Curie radijumo 
institute. Sausio pradžioje jis grį
žo su šeima Britanijon ir pareiš
kė :“Anuo metu buvau labai pro- 
komunistiškai nusiteikęs. Dabar 
nebeturiu jokio politinio nusista
tymo ir domiuosi tiktai mokslu”. 
Taigi, komunistinė tikrovė išgy
dė jį nuo komunizmo. Dar liko ne
išgydytas jo draugas Dennis 
O’Connor, kuris 1951 m. irgi pa
bėgo iš valstybinio medicinos in
stituto į soviet, kraštus. Kol kas 
apie jį nieko neskelbiama. Britų 

jas ir dideles viltis palaiko ir ug
do ne tik svarbūs įvykiai, bet 
pirmiausiai atskirų žmonių min
tys ir kuklios kasdieninio gyveni
mo pastangos išlaikyti širdies gi
lumoj visas tas žmoniškas verty
bes, kurias komunistinė santvar
ka siekia sunaikinti. Tos indivi
dualios mintys ir pastangos suda
ro laisvų tautos dvasių, kuria mes, 
užsienio lietuviai, vadovaujamės, 
dirbdami Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymui.

VASARIO 16 
NEW YORKE »

New Yorko Altas jau vasario 
14 d. suorganizavo New Yorke 
lietuvių visuomenės iškilmingų su
sirinkimų su prakalbomis, menine 
dalimi ir aukų rinkimų Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Pačių Vasario 16 (atnradienį) 
Lietuvos Laisvės Komitetas drau
ge su Lietuvos Gen. Konsulu su
organizavo priėmimų Lietuvos bi
čiuliams amerikiečiams, New Yor
ke reziduojantiems laisvųjų vals
tybių konsulams, sovietų paverg
tųjų kraštų delegatams pavergtų
jų Seime, žurnalistams. Priėmime 
dalyvavo per 200 svečių, tarp jų 
Guatemalos ambasadorius, apie 
20 generalinių konsulų; New 
York Times redakcijos na
rys O. Tolishus ir apie dešimt 
amerikiečių žurnalistų, tarp jų O. 
Emmet, H. Wolfe, Frances Har
vey, Dr. Sheldon; Free Turope 
Committee vadovybė su pirmuoju 
viceprezidentu B. Yarrow; Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rumu
nijos, Ukrainos ir Vengrijos ats
tovai; krikščionių demokratų, 
valstiečių, socialistų, liberalų, 
profsųjungų egzilinių internacio
nalų atstovai.

Vasario 16-jų New York Times 
savo vedamajame “Tribute to the 
Enslaved”, priminęs, kad New 
Yorko gubernatorius ir eilė kitų 
gubernatorių, taip pat New Yor- 
kp burmistras vasario 16 d. yra 
paskelbę Lietuvos Nepriklausomy
bės Diena, kad lietuvių tauta yra 
pergyvenusi carus ir pergyven
sianti bolševikinius komisarus, 
kad Vakarai pakartotinai yra pa
reiškę nepripažįstu Pabaltijo val
stybių prievartinės inkorporacijos 
j Sov. Sųjungų, kad nieko neda
rys, kas galėtų pavergimų prail
ginti, ir kad visomis taikiomis 
priemonėmis padės jų laisvės sie
kiams, — savo straipsni baigia 
perspėjimu: “Tarp daugelio kitų 
savo užsiangažavimų ir šį (Pabal
tijo valstybių atžvilgiu) Vakarai 
turės turėt galvoje po trijų mėne
sių “viršūnių” posėdžiuose su 
Chruščiovu”. NYT yra atsargus 
savo žodžiuose, ir šis jo pareiški
mas Vasario 16 mums yra juo ar
čiau širdies.

Raštu ir telegramomis Vasario 
16 proga atsiuntė sveikinimus Al
banijos Laisvės Komitetas, Lenki
jos Vienybės Taryba, Rumunijos 
Tautinis Komitetas, ACEN pirmi
ninkas, CDUCE pirmininkas, NY 
valstybės demokratų pirmininkas 
ir kt.

spauda mini tiktai kitų sugrįžėlį 
iš Sov. Sųjungos — A. Wraight, 
aviacijos karininkų, kuris 1956 m. 
gruodžio 3 d. buvo pabėgęs į R. 
Vokietijų ir vėliau gyveno Mask
voj. Grįžęs pareiškė: “Noriu pa
dėti savo tėvynei”.

Lietuvos ir kitų pavergtųjų 
kraštų sluoksniai ilgus metus ne 
kartų yra pasauliui skelbę: Tau
tos, kurios jau yra gyvenusios ne
priklausomų gyvenimų ir kurioms 
toji nepriklausomybė yra jėga 
atimta, privalo atgauti savo tei
ses, atgauti galimumų pačioms ap
spręsti savo valstybinį gyvenimų. 
Ilgus metus tautų apsisprendimo 
teisės klausimas, tačiau, neįgavo 
svarbesnio svorio. Tartum tai bū
tų JAV prezidento Wilsono lai
kų istorinis atsiminimas, nedau
giau.

OBALSIO ĮGYVENDINIMO 
ĮKARŠTYJE

Pastarais keliais metais padėtis 
pasikeitė. Tautų apsisprendimo 
teisės klausimas ypač suaktualė- 
jo, kai vienam, kitam Afrikos 
kraštui buvo pažadėta arba duo
ta valstybinė laisvė. Tautų apsi
sprendimas Afrikoje nebėra jau 
tik obalsis, o veiksmingai įkūni
jamas. Galima sakyti, visa Afrika 
dabar gyvena tautų apsisprendi
mo teisės įgyvendinimo įkarštyje.

Bet ir pačioje Europoje tautų 
apsisprendimo teisės klausimas 
naujai atgijo ir sudaro vis dides
nes bangas, kurios, turbūt, jau 
nebe taip greit atslūgs.

KUO EUROPA BLOGESNĖ 
UŽ AFRIKĄ?

Kelia tų klausimų dabar pirmo
je eilėje ' vokiečiai, reikalaudami 
tautų apsisprendimo teisės tiems 
17 milijonų gyventojų, kurie yra 
Vokietijos sovietinėje zonoje, va
dinamoje “DDR”. Keliamas jis ir 
dėl Vakarų Berlyno gyventojų, į 
kuriuos visų laikų kėsinasi sovie
tinis režimas.

UŽSIPRAŠĘS SVEČIAS
“Time” š.m. vasario 29 d. 

numeryje rašo:
Tuo metu, kai Chruščiovas dar

bavosi rytuose, antrasis keliaujan
tis prekybininkas, jo pavaduoto
jas Mikojanas triūsė vakaruose. 
Mikojanų skraidinęs lėktuvas iš 
Kubos turėjo kelionėje stabtelėti 
Norvegijoje kurui pasipildyti. 
Norvegijos ministeris pirmininkas 
Einar Gerhardsen, mandagumo 
dėlei, pakvietė praskrendantį Mi
kojanų pusryčių Oslo aerodrome. 
Mikojanas, gavęs kurtuazinį kvie
timų, labai džiaugsmingai atsakė 
telegrama: “Malonu bus pamatyti 
geriausių mano bičiulį Gehardse- 
ną ir kitus vyriausybės narius. 
Oslo mieste galėsiu išbūti dvi die
nas”.

Nustebinta Norvegijos užsienių 
reikalų ministerija skubomis su
darė programėlę ir suko galvą, 
kokią staigmeną ruošia suktasis 
Anastazijus. Savo pirmoje kalbo
je Mikojanas pareiškė norvegams, 
kad Sovietų Sųjunga niekada ne
buvo užpuolusi bet kokio krašto. 
(Šioje vietoje “Time” skliauste
liuose pastebi: “Suomių, latvių, 
estų ir lietuvių spauda prašoma 
persispausdinti tąjį pareiškimą”, 
ką Mūsų Pastogė mielai ir daro, 
pateikdama “Time” koresponden
ciją ištisai. Red.) Prie to pareiš
kimo Mikojanas pridūrė, kad So
vietų Sųjunga nepulsianti ir Nor
vegijos. Kreipdamasis į minister! 
pirmininką Gerhardseną, jis pa

Fed. Vokietijos kancleris Dr. 
Adenaueris paskutiniuose parla
mento debatuose, lyg perimdamas 
žodžius, kuriuos mes esame Lietu
vos atžvilgiu ne kartų kartoję, 
štai kų pareiškė:

“Mei reikalaujame Vokietijai 
tautų apsisprendimo teisės, tos 
teisės, kuri šiandien yra suteikia
ma kiekvienai Afrikos tautai”.

Kai Italijos prezidentas Gron- 
chi ir užsienio reikalų ministeris 
Pella neseniai lankėsi Maskvoje, 
jie, kaip žinoma, turėjo su Chruš
čiovu ir jo svita labai atvirus pa
sikalbėjimus. Gronchio žodžius 
tautų apsisprendimo klausimu 
verta užfiksuoti visam laikui:

“Italija nemano atsižadėti tau
tų apsisprendimo teisės įgyvendi
nimo, taip pat nemano tą teisę 
keisti į abejotinos vertės "atoslū
gius”.

Grįžęs iš Sovietų Sųjungos, Ita
lijos užsienio reikalų ministeris 
Pella užs. politikos komisijoje pra
nešė apie Gronchio ir savb kelio
nę į Maskvą ir pareiškė būdingų 
išvadų, kad Maskva pati pirma 
dar turi praktiškai įrodyti, kad 
tikrai nori taikos ir atoslūgio. 
Chruščiovas Italija apsivylė. Jis 
manė jų esant pačių silpniausių 
NATO gynybos organizacijos na
rę, o pasirodė kitaip.

“KARO METU SUDARYTOS 
SIENOS GALI BOTI 

PAKEISTOS TIK KARU”

Chruščiovas pastarosiomis savai
tėmis turėjo eilę progų prasitar
ti Rytų-Vakarų santykių, sienų 
revizijos ir panašiais klausimais. 
Per porų savaičių jis bent keliais 
atvejais pareiškė, kad

“sovietinis blokas greičiau ka
riaus, negu leis pakeisti dabarti

klausė “Ar jūs man galite tokį 
pat pažadų duoti?” Vienas norve
gas, susirūpinęs dėl tokio pareiš
kimo, suabejojo, ar Mikojanas 
šičia atvyko tik tam, kad gauti 
pažadų, jog Norvegija nepulsianti 
Sovietų Sąjungos.

Vėliau Mikojanas pasakė kalbų 
Norvegijos studentų sąjungai, kur 
jis stengėsi įtaigoti klausytojus 
apie taikingas Sovietų Sąjungos 
intencijas ir pažymėjo, kad čekai 
patys savo valia pasirinkę komu
nizmą. Atsistojęs norvegų studen
tas paklausė: “Atsiprašau, pone 
vicepremjere, — ar tamsta tuo 
nori pasakyti, kad ir vengrų tau
ta taip pat sava valia bus pasi
rinkusi komunizmą? Mūsų univer
sitete yra daug vengrų studentų, 
ir jų nuomonė yra priešinga tams
tos teigimui”.

Ūsotas Mikojano šypsnys išvir
to į piktą grimasų, kai jis pradėjo 
dėstyti komunistų pažiūrą į isto
riją. Esą raudonoji Rokoszy vy
riausybė pridariusi visokių eibių, 
tad ir suėjusi į konfliktą su ven
grų tauta; tada reakcininkai ir 
klastingi amerikiečiai pradėję re
voliuciją. Kai Budapeštas papra
šęs Sovietų Sąjungos pagalbos, tai 
toji pagalba ir buvusi duota, esą, 
“mes, žinoma, padedame savo 
draugams”. “O kas dėl vengrų 
studentų, esančių Oslo universite
te, tai tegaliu tiktai pasakyti, kad 
jų rankos yra suteptos krauju”, 
—- pasakė Mikojanas.

nes sienas Vidurio ir Rytų Euro
poje”.

Tai yra gana aiški, kalba ir lyg 
kubilas šalto vandens ant įvairių 
“koegzistentų” galvos, kurie nai
viai mano, kad užtenka tik su 
Kremliumi draugiškai šnekėtis, ir 
Maskva jau sutiks pasitraukti iš 
vieno kito jos užvaldyto krašto.

“Suedwest” radijo komentato
rius, neseniai iš Maskvos praneš
damas apie Kremliaus nuotaikas 
sienų klausimais, Chruščiovo nu
sistatymų apibūdino dar aiškiau:

“Chruščiovo nusistatymu, sienos, 
kurios susidarė karo metu, galėtų 
būti pakeistos tik nauju karu. 
Chruščiovas čia neturi galvoje 
vien tik Vokietijos sienas, bet ir 
Rusijos sienas su Lenkija, Lie
tuva ir kitais kraštais”.

Ir čia jau aiškiau nebuvo gali
ma išsireikšti. Kų Lietuvos ir ki
tų tautų veiksniai visų laikų pa
sauliui teigia, tai pamažu ima aiš
kėti ir Vakarų politikams: Visos 
konferencijos, visos koegzistenci
jos ir taikos kampanijos Maskvai 
yra tik priemonė savo grobiui iš
laikyti.

DAR VIENAS SKARDUS 
OBALSIS: KOLONIJALIZMAS

Kova prieš kilonijaližmų, veda
ma išnaudojamųjų tautų, yra jau 
labai sena, siekia šimtmečius. Bet 
pastarais metais tasai obalsis pa
saulio viešoje nuomonėje ima tiek 
pat populiarėti, kaip ir tautų ap
sisprendimo teisės klausimas. 
Stambiosios kolonijalinės valsty
bės atsisako savo kolonijų ir su
teikia joms savivaldų. Tik Sovie
tų Sųjunga, kiršindama Afrikos 
ir Azijos tautas prieš “Vakarų 
kolonijalizmų”, kietai laiko aprė
pusi savo satelitines ir kitokias 
kolonijas ir nė nemano baigti jų 
eksploatacijos. Kažin, kokios min
tys ėjo per Chruščiovo galvų, kai 
jis, nuvykęs viešnagėn pas Indo
nezijos prezidentų Soekarno, iš
girdo iš jo: “Indonezija tol ka
riaus, kol kolonializmas visame 
pasaulyje bus panaikintas”.

ŠVEDAI KASASI I UOLYNUS

Švedija visai sąmoningai ruo
šiasi — naujam karui, nors švedai 
yra neutralūs ir į jokį karinį blo
ką dėtis nenori. Bet Švedija nori 
būti pasiruošusi, jei karas kiltų. 
Tų pasiruošimų būdas gana origi 
nalus: švedai kasasi į uolynus ir 
įsirengia tokias slėptuves, kokių 
pasaulis dar nėra matęs. Uolynuo
se, 40 metrų gilumoje, esą laivų 
uostai, lėktuvų bazės, ištisi fabri
kai su tūkstančiais darbininkų. 
Kai kuriose slėptuvėse gali su
tilpti 20.000 asmenų.

BUDI DIENĄ IR NAKTĮ

Strateginės oro komandos virši
ninkas gen. Power sausio 9 kal
bėjo, kad trečdalis jo žinioje esan
čių bombonešių su atominėm bom
bom yra nuolatinėje aliarmo pa
dėtyje ir per penkiolika minučių 
turi pakilti. Iš 2,000 bombonešių 
dežuruoja 600.

Pereitais metais vasario 13 siū
lė, kad būtų nulatinis dežuravi- 
mas ore. Tai būtų laimėta ne tik 
15 minučių laiko, bet ir išvengta 
grėsmės, kad priešo raketos gali 
sunaikinti bombonešių bazes ne
spėjus lėktuvam pakilti. Tačiau 
biudžeto tvarkytojai rado, kad tai 
perbrangi apsauga.

Norvegai į tai atsiliepė ilgai 
trukusiu triukšmu ir baubimu. 
Mikojanas dėl tokios demonstra
cijos atkirto: “Aš nesibijau tokių 
rėkavimų. Esu prie jų pripratęs. 
Pernai Amerikoje aš tatai patir
davau kiekvieną dieną”.

1
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PARAPIJŲ STEIGIMO ĮKARŠČIO PRIEDANGOJE 
t t

Rašo: V.J. ŽILĖNAS

TAIP SNIEČKUS AMERIKĄ VEJASI

“Lietuviškąją 
bendruomenę žlugdant”

Bendruomenės orientacijos dė- 
liai čia pacituosiu šiuo pavadini
mu talpintą straipsnį Amerikos 
Liet. Fronto Bičiulių pr. mt. 
gruodžio mėn. žurnale “I Laisvę”, 
kuriame rašoma apie Los Angeles 
lietuvių katalikų bėdas dėl savo
sios bažnyčios.
į “Į Laisvę” yra leidžiamas jau
nųjų katalikų, kuriame bendra
darbiauja žinomieji liet, katalikų 
veikėjai, jų tarpe dr. K. Ambro- 
zaitis, kun. K. Balčys, kun. dr. A. 
Baltinis ir visa eilė kitų.

Tame straipsnyje, tarp kita ko, 
šitaip rašoma:

"Klaidos yra nuolatiniai žmo
giškosios prigimties palydovai, ir 
jokio komplikuotesnio darbo be 
klaidų veik neįmanoma atlikti Ir 
vargu būtų pateisinama klaidomis 
kam nors badyti akis, jei klaidų 
padariniai bumerangu grįždami 
paliestų tik jų autorius. Tačiau 
esame priversti klaidas registruo
ti, kai jos ilgų metų darbų, inves- 
tuitus kapitalus bei viltis priveda 
prie totalinio žlugimo ar kai nea- 
titaisytos klaidos tempą pastovia 
kliūtimi kelyje į reikšmingų užda
vinių sprendimą. Porą tokių loka
linės reikšmės ribas prašokusių 
klaidų yra padarę ir lietuviai prie 
Ramiojo vandenyno.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos kūrimas ir perdidelis rėmi
mas, neapdraudus jos lietuviškos 
ateities, yra didžioji klaida ir kar
tu reikšminga pamokh viso pasau
lio lietuvių kolonijoms.

Kaip žinia, šv. Kazimiero para
piją, įveikęs didžiules kliūtis, 1941 
m. įkūrė prelatas Julius Macie- 
jauskas. Pradžioje parapijos augi
mas buvo lėtas: trūko žmonių ir 
išteklių. 1949 m. pradėjus tremti
niams keltis iš Europos ir nema
žam skaičiui senesnės imigracijos 
lietuvių iš rytinių valst. pasinešus 
Kalifonijon, Los Angeles lietuvių 
kolonija ėmė sparčiai augti. Kar
tu augo ir parapija, ne vien kaip 
religinis, bet kartu kaip tautinis - 
kultūrinis centras. Naujasis klebo
nas kun. J. Kučingis šią idėją su
maniai piršo, tad jos augimą rėmė 
ne vien tik tikintieji, bet ir šiaip 
platesnių pažiūrų indiferentai bei 
kitų religijų lietuviai. Labai atsar
giu apskaičiavimu, iš lietuviškų ki
šenių via parapijos kasa per tą 
laiką nutekėjo virš 1/4 milijono 
dolerių. Parapija turėjo naują mo
derniškai įrengtą bažnyčią su 
elektriniais vargonais, varpais ir 
varpeliais klapčiukams, salę su 
svetaine ir šiokiom tokiom patal
pom lituanistinei mokyklai, šešių 
butų namus klebonijai, keturių bu
tų namus seselėms ir dar porą ma
žesnių namelių. Rodos turėjo ne
maža, ir buvo galima kiek atsi
kvėpti. Bet kur tau! Tuoj skelbia
mas piniginis vajus parapijos nau
jai mokyklai statyti. Kadangi šių 
darbų iniciatoriai, reikia manyti, 
patys pastebėjo, jog užsibrėžti 
planai ir jų vykdymo tempas toli 
prašoksta kolonijos ekonominį pa
jėgumą, tai imta žvalgytis naujų 
finansinių rezervuarų. Ii jie su
rasti: panaikinamas parapijos tau
tinis statusas ir jai priskiriama te
ritorija. Naujieji parapijiečiai, su 
mažom išimtim, visi nelietuviai. 
Ir taip tautinis reikalas tapo pa
aukotas ant finansinių spekulia
cijų aukuro.

KAIP REAGAVO LIETUVIŠKOJI 
VISUOMENĖ? -

Nežiūrint, ar tai senosios ar 
naujosios imigracijos, veik visos 
gyvosios lietuviškos ląstelės paro
dė sveiką reakciją — pasipriešini
mą, nutautę lietuviai tikintieji nu
ėjo su “reformų” autoriais.

Norint išvengti ‘kovos prieš re
ligiją” argumento, šv. Kazimiero 
parapijos lietuviškom teisėm ginti 
komitetas buvo sudarytas vien iė 
vietos visų katalikiškų organizaci
jų pirmininkų. Į atskiras komisi
jas pakviesta kiti katalikiškų or
ganizacijų žmonės. Derybos su pa
rapijos klebonu ir Los Angeles ar
kivyskupu kardinolu McIntire ne
atnešė jokių rezultatų.

(Tęsiny, iš “M.P.” 9 Nr.)
UŽ LIETUVYBĘ, AR PRIEŠ?
Visame ginče galima išskirti tei

sinių ir moralinių argumentų susi
dūrimą.

Teisinė pusė. Los Angeles ar
kivyskupas pareiškė, kad šv. Ka
zimiero parapija nebuvo, nėra ir 
nebus tautinė. Parapijos klebonas 
tvirtina, kad steigiant šv. Kazimie
ro parapiją nebuvo sudaryta tau
tiniam statusui apsaugoti doku
mentų. Gal būt, kad tokių doku
mentų sudarymas sąmoningai ar- 
nesąmoningai galėjo būti pamirš
tas, tačiau savo esme parapija iki 
š.m. gegužės mėnesio “reformų” 
buvo tautinė. Paminėkime bent 
trejetą faktų:

1. Iki š.m. gegužės menesio šiai 
parapijai galėjo priklausyti tik lie
tuviai ir lietuvių kilmės amerikie
čiai.

2. Šv. Tėvas, laimindamas nau
jąją bažnyčią šventinimo proga 
savo telegramoje vadina ją “new 
Lithuanian parocial church”.

3. Los Angeles vyskupijos ofici
ozas The Tidings, skelbdamas te
ritorinės šv. Kazimiero parapijos 
įkūrimą, š.m. gegužės men. 29 d. 
nr-je rašė: “šv. Kazimiero bažny
čia... buvd įsteigta 1941 m. kaip 
tautinė lietuvių parapiją” (mūsų 
pabr.). Kitoje to paties laikraščio 
vietoje rašė: “Šv. Kazimiero para
pija buvo įkurta a.a prel. Juliaus 
Maciejausko lietuviams ir lietuvių 
kilmės vietos gyventojams. Daugu
mas šv. Kazimiero parapijos narių 
yra pabėgėliai nuo sovietų agresi
jos ir persekiojimų”. Taigi nėra 
mažiausio abejojimo, kad parapi
ja turėjo tautinį statusą, kuris pa
rapijos klebono noru ir Los Ange
les arkivyskupo dekretu buvo pa
naikintas. “Reformuotos” parapi
jos funkcijos lietuvių atžvilgiu, to 
paties The Tidings oficialiu prane
šimu, suredukuotos į aptarnavimo 
kategoriją. O aptarnavimas, kaip 
privilegija, kiekvienu momentu ga
li būti atšauktas, ypač iškilus ne
susipratimams su parapijos ribose 
gyvenančia nelietuviška dauguma.

Moralinė pusė: kardinolas ir 
klebonas teigia, kad bažnyčios sta
tomos ir parapijos kuriamos Dievo 
garbei ir Bažnyčios naudai, bet ne 
tautinių jausmų patenkinimui. Ta
da kyla klausimas, kodėl per eilę 
metų buvo apeliuojama per lietu
viškas širdis į lietuviškas pinigines 
žodžiais: “Aukokite, čia viskas yra 
ir bus jūsų...” Iš kitos pusės, Ame
rikos katalikybės istorija yra įro
džiusi, kad teritorija nėra vienin
telis pagrindas parapijoms išsilai
kyti ir savo uždaviniams vykdyti. 
Šv. Kazimiero parapija buvo įs
teigta lietuvio ir lietuviams, išau
go lietuviškų rankų, širdžių ir pi
niginių jungtinėmis pastangomis 
ir jos misija pirmoje eilėje buvo 
tarnauti tiems tikslams, kurie bu
vo skelbiami.”

Verta ir never ta atsakyti
Kaip jau minėjau, abu Austra

lijos lietuvių savaitraščiai įsileido 
į savo skiltis daugokai straipsnių, 
polemizuojančių lietuviškųjų pa
rapijų steigimo reikalą Australi
joj. Visą tą polemiką atydžiai se
kiau, sekė, manau, ir kiti skaity
tojai, nes parapijų kūrimo reika
las nėra nei pigus mūsų kišenėms, 
nei neopųs mūsų tautiniams rei
kalams.

Į “Tėviškės Aidų” dėtus tuo rei
kalu straipsnelius neatsakinėsiu, 
nes kas skaitė juose š.m. vasario 
4d. Nr. 5 įdėtą Akivaros “eiliavi
mą”, manau, galutinai nusivylė 
šio laikraščio rimtumu, kuriame 
iš kapinių keliami miruseiji ir ba- 
domasi špygomis. Geriau jau jį 
palikti giedoti savo 'giesmeles” 
jam vienam. Tegul ir toliau pla
čiai mėtosi “krikščioniškąja mei
le”...

* iMūsų Pastogėj” tilpo visa eilė 
rimtų straipsnių parapijų steigi
mo klausimu. Man neteko užtikti 
nei vieno, kuriame būtų iš princi
po pasisakyta prieš personalinių 
lietuvių parapijų kūrimą. Ir labai 
nustebau, kai “Mūsų Pastogėje" 
buvo pradėta spausdinti p. A. 
Mauragio straipsnis, kuriame vis 
dėlto nepagrįstai užsipuolami J. 
Valys, A. Zubras ir J. Čibiras, 
prieš tai visapusiškai svarstę šį 
reikalą. P. A. Mauragis čia randa 

didžiausį p. J. Valio nusikaltimą 
pasisakyme, kad dabartinė Aus
tralijos liet, katalikų pamaldų pa
dėtis yra patenkinama. Pirmiau
sia kiekvienas bendruomenės na
rys gali pasisakyti savo nuomonę, 
antra p. A. Valys yra Austr. Liet. 
Bendruomenės Tarybos pirminin
kas, turįs teisę kalbėti bendruo
menės daugumos vardu ir trečia — 
juk tikrai lietuviai katalikai Aus
tralijoje dvasinės katalikų herar- 
chijos nėra persekiojami ar var
žomi atlikti religinę praktiką. Vi
sos bažnyčios, kurių tik mūsų ka
pelionai pageidauja, yra atidaro
mos — jose mes galime melstis sa
va kalba ir pagal savas tradicijas.

Papyko p. A. Mauragis ir ant 
p. A. Zubro, kai tas iškėlė “M.P.” 
kun. P. Vaserio “T.A.” išspaustą 
netikslią p. J. Čibiro žodžių cita
tą. Nors p. A. Mauragis ir dėjo 
pastangų sintaksės šalutinių ir pa
grindinių sakinių pagalba įrodyti, 
kad citata tiksli, tačiau, tvirtai ti
kiu, kad skaitytojai susidarė kitą 
nuomone, kurios ir aš laikausi. 
Taigi p. A. Mauragio straipsnis, 
kalbąs apie dechristianizacijos 
vyksmą mūsų bendruomenėje yra 
tik iš dalies teisingas, nes šitokį 
procesą (esu tikras) neša tie, ku
rie kitus puldami, vadindami be
dieviais, laisvamaniais ir kitokiais 
titulais — titulėliais, jų- netraukia 
eiti į bažnyčias, o stumia toliau ir 
toliau nuo jų.

“Be namų negerai, 
du namai pragarai”

Šis priežodis, manau, tinka ir 
Australijos lietuviams, žvelgiant 
įsigytųjų bendruomenės ir para
pijos namų požiūriu.

Pradžioje šio straipsnio mano 
patiektieji Australijos lietuvių 
skaičiai aiškiai rodo, kad mes di
desnėse lietuvių kolonijose priva
lėjome įsigyti tik po vienus ben
druomenės namus, ir tik tada jie 
būtų buvę tikrai tinkami ir kul
tūrinei veiklai ir lietuviškojo rei
kalo reprezentacijai.

Keista yra, kai p. A. Mauragis 
savame straipsnyje (“M.P.” Nr. 
3-4) sugestijonuoja, kad esamieji 
lietuvių namai (Sydnėjaus, Ban- 
kstowno, Melburno ir Adelaidės) 
nesą bendruomenės namai ir jie, 
esą, “ne visai tinka mažųjų auk
lėjimui ir mokymui”. Platesnių 
paaiškinimų, kodėl įsigytieji Aus
tralijos lietuvių namai netinka 
mūsų jaunuomenės auklėjimui ir 
mokymui, p. A. Mauragis nepatei
kia, tačiau čia pat kelia parapi
jinių namų tinkamumą, kur ka
pelionas esąs natūralus mokyto
jas.

Aš dar kartą primenu, kad vie
noje vietovėje dveji lietuviški na
mai jau yra tam tikra prasme 
negeras reikalas, nes mes nega
lim įstengti įsigyti vienų gerų ir 
reprezentatyvinių namų, juo blo
giau tačiau bus tada, kai dar at
siras ir tretieji namai, nors jie 
vadinsis ir parapijiniais.

Reikia stebėtis, kas užkliuvo p. 
A. Mauragiui bendruomenės pas
tangomis įsigytuose namuose, 
ypač kad ir pats p. A. Mauragis, 
kiek man žinoma, ir savo resur
sais ir aktyvia organizacine veik 
la yra prisidėjęs prie Bankstow- 
no lietuvių namų įsigijimo. Ar p. 
A. Mauragio širdžiai yra nemalo
nu, kad visuose lietuviškuose ben
druomenės namuose vyksta gyvas 
lietuviškas judėjimas, kur rengia
mi savi pobūviai, jaunimo šven
tės, minėjimai, veikia savaitgali
nės mokyklos, lituanistiniai kur
sai, jaunimo sąskrydžiai, Kaziu
ko mugės, steigiamos lietuviškos 
bibliotekos ir 1.1, ir t.t.?

Kodėl įsigytieji bendr. namai 
netinka jaunimo mokymui ir auk
lėjimui? Tačiau kodėl jie tinka 
ateitininkų susirinkimamsjr Ber
nelių mišioms?

Manyčiau, kad šis p. A. Maura
gio išsireiškimas bus pakliuvęs į 
Bendruomenės organą per neapsi
žiūrėjimą. ..

Tačiau toliau p. A. Mauragis 
stengiasi įrodinėti, kad visi iki 
šiol įsigytieji Australijos lietuvių 
namai juridiniu atžvilgiu nesą 
bendruomenės. Toks aiškinimas ir 
vėl neatatinka gyvenimiškajai tik-

Vasario 9 d., Vilniuje, LKP CK 
plenumo posėdyje, A. Sniečkus 
tvirtino, kad “Partijos Centro Ko
miteto numatytų ir įgyvendintų 
priemonių dėka, Tarybų Sąjunga 
jau pralenkė J.A.V. pūgai bendrą 
kviečių, pieno, cukrinių runkelių 
ir vilnos gamybą, o sviesi o vidu
tiniškai vienam gyventojui mes 
jau pagaminame daugiau, negu 
Amerika”.

Ką tas suktas posaais reikštų, 
išvertus jį į paprastą žm.mių kai 
bą, sunku išaiškinti, nes vietoj 
pasakę aiškiai, ki<‘k ko pagamin
ta, partijos dignitoriai kalba są
vokomis, apie kurias jie tik patys 
težino, kada kokią joms reikšmę 
jie skiria. Ir šiuo atveju Snieč
kus neaiškina,, ką jis turi galvo
je, kalbėdamas apie “bendrą kvie
čių, pieno, c. runkelių ir vilnos 

rovei ir bendruomenės paskirčiai. 
Vad. “tikrųjų” liet, katalikų fron
tas jau senai varo akciją, kad 
Austr. Liet. Bendruomenė būtų 
įregistruota .(kaip paskira organi
zacija) australų valdžios įstaigo
se. Tatai visiškai klaidinga suges
tija, nes A.L. Bendruomenė nėra 
tokia organizacija, kuri stengtųsi 
verbuoti sau narius, o jai priklau
so visi Australijos lietuviai be re
liginių įsitikinimų ar ideologinių 
pažiūrų skirtumo. Kitaip sakant 
— Bendruomenė yra lietuvių tau
tinė mažuma Australijoj ii- jos re
gistravimas visiškai nereikalingas, 
nes valstybės vadovybė visada 
skaitosi su rinktaisiais tautinės 
mažumos atstovais, kas pripažįs
tama ir šiuo atveju šiame krašte, 
nežiūrint, kad bendruomenės są
ranga ir nėra įregistruota austra
lų registraro įstaigose.

Nejudomo gi turto įsigijimas 
yra jau kitas reikalas, čia būtinas 
juridinis asmuo ar registruota or
ganizacija, todėl Australijos Liet. 
Bendruomenė ir registruoja — 
įteisina savo namus klubų ar są
jungų vardais. Tatai tačiau esmės 
nekeičia, nes namų akcininkais ga
li būti visi lietuviai ar lietuviškos 
organzacijos, turintieji tiek balsų 
tų namų valdyme, kiek yra įnešę 
akcinių vienetų. Atrodytų, kad tei
sinės procedūros sutvarkymas įsi
gyjant liet, bendruomeninius na
mus yra ir logiškas ir teisėtas, 
nes tik šiuo būdu visi Australijos 
kultūrinių organizacijų namai ir 
yra įsigyjami. (Taip daro ir aus
tralų organizacijos — kultūrinės, 
tikybinės ir kitos).

Savo straipsnio vienoje dalyje 
tačiau p. A. Mauragis ir teisybės 
krislelį atskleidžia, sakydamas, 
kad: “Kai mes nesusitariame, ne
susikalbame,_ tai žinokime, kad 
kalba eina ne apie lietuvybę, o 
apie kitus dalykus, kuriuos nori
me lietuvybe pridengti”. Dar to
liau jis primena, kad’: “Kitaip kal
bant, mūsų bendruomenė diferen
cijuojąs! į ideoligines ir partinės 
sroves”.

Tatai tiesa, tik tegul p. A. Mau- 
rag.is teisingai ir tiksliai nurodo, 
kas tą diferencijaciją pradėjo ir 
atkakliai tęsia. Pirmasis penkme
tis Australijos lietuvių gyvenime 
buvo tikrai žymiai vieningesnis. 
Viešąją lietuvių nuomonę atsto
vavo tik bendruomeninė organiza
cija, teėjo tik du apolitiniai laik
raščiai — “Mūsų Pastogė” ir 
“Australijis Lietuvis”. Paskui stai
ga įsisteigė vad. Katalikų Fede
racija su savo organu “Tėviškės 
Aidais”, kurie (būkime atviri!) ir 
pradėjo mūsų bendruomenės dife
rencijaciją, kaip ir p. A. Maura
gis pripažįsta: “Tik dėlto ir gau
nasi tas, kad vieni pas kitus ne
benorime eiti, vieni kitų nebeno
rime palaikyti ir vieni prieš kitus 
kovojame, dažniausiai slėpdami 
savo partinius ar ideologiiius kės
lus po lietuviškumo skraiste”. 
Reikėjo dar pridėti — ir po kata
likybės skraiste.

Australijos lietuvių bendruome
nė nėra akla ir puikiausiai žino, 
kas kaltas dėl lietuviškosios vie
nybės tolydinio ardymo. Ji mato 
ir girdi, kas niekina taip sunkiai 
aukojantis įsigytus lietuviškuo
sius bendruomenės namus, siūly
dami parapijinius, kurie tik vie
ni, girdi, atliksiu lietuvybės puo
selėjimo funkcijas, nes jie nebus 
registruoti lietuvių klubo ar są
jungos vardu, o atsidurs svetim
taučio vyskupo patvarkomojoj dis
pozicijoj... (Nukelta į 3 psl.) 

gamybą”, nemini ir kas tie “mes”, 
kurie sviesto daugiau negu Ame 
rikoj pagamina, t.y., nesako, ši
tokio pasisekimo jau pasiekė visi 
Sovietijos sviesto gamintojai, ar 
tik Lietuvos.

Šiek tiek, bet ir tai tik palygi
namųjų, skaičių Sniečkus paminė
jo apie pieno ir mėsos gamybą 
Lietuvoje. O pienas ir mėsa kaip 
tik yra tos sritys, kuriose Chruš
čiovas ragina pavyti ir pralenkti 
Ameriką, štai tie Sniečkaus duo
menys, apie sviesto ir mėsos ga
mybą Lietuvoje 1959-tais metais, 
pasakyti Lietuvos teritorijoje vei
kiantiems kompartijos vajams. Iš 
jo pasakytų palyginamųjų skaičių 
yra galimybės apskaičiuoti ir tai, 
ko jis tiesiogiai nepasakė.

Melžiamų karvių skaičius kol
chozuose ir sovehozuose per 1959- 
tus 'metus padidėjęs 32-iem tūks
tančiais arba 14%, lyginant su 
1958 metais.

Reiškia, 1958 metais melžiamų 
karvių “socialistiniame’ žemės 
ūkio sektoriuje, pagal Sniečkaus 
duomenis, buvo apie 228 tūkstan
čius, o 1959 metų gale buvo (tad 
ir dabar tebėra) apie 260 tūks
tančių.

Vidutinis pieningumas (tame 
pačiame “socialistiniame” sekto
riuje) 1959 metais buvęs 2122 ki
logramai pieno iš karvės per me
tus (1958 metais buvęs 203-mis 
kilogramais mažesnis).

Reiškia, visuose Lietuvoj esan
čiuose kolchozuose ir sovehozuo
se, jei tikėti tais Sniečkaus pa
reikštais skaičiais, turėjo būti 
gauta apie 552 tūkstančiai tonų 
pieno.

Sniečkus nepasakė, kad tikrai 
tiek pieno gauta iš sukolektyvin- 
tos žemės, bet jis pasakė, kad iš 
kiekvieno šimto kolektyviškai nau
dojamos žemės hektarų esą 1959 
metais gauta po 156 centnerius 
(kitaip sakant, po 156 kilogramus 
iš hektaro, nes centneris oficia
lioje sovietinėje statistikoje yra 
100 kg.)

1956 metų sovietinė statistika 
teigė, kad Lietuvoje kolektyviškai 
naudojamos žemės (ariamos, pie
vų ir ganyklų) esą 3,700,000 ha. 
Tai gavus iš ha po 156 kg., iš 
viso turėtų būti per 577 tūkstan
čius tonų. O pagal pirma iš pa
ties Sniečkaus duomenų apskai
čiuotą karvių skaičių ir jų viduti
nį pieningumą išeina, kad pieno 
buvo tik 552 tūkstančiai tonų. 
Tad, Sniečkaus skaičiuotojai bus 
praleidę arba 12,000 karvių, arba 
170,000 hektarų. Greičiausia bus 
sumažėjęs naudojamos žemės hek
tarų skaičius. Jis galėjo sumažėti 
dėl įvairių priežasčių ir tikrovė
je, arba statistikos duomenų tie
kėjai hektarų skaičių tyčia galė
jo mažinti, kad išeitų geresnis 
“rodiklis” (t.y., pieno centnerių 
kiekis iš 100 ha, jeigu priskai
čiuotum tą .170,000 ha, tai pieno 
gamybos rodiklio padidėjimas 1959 
metais būtų tik 14%, o ne 26%, 
kaip dabar su pasitenkinimu pa
brėžiama) .

Sniečkus, tačiau, nepasitenkino 
nurodymu tų, palyginti, neįspū
dingų duomenų apie pieno gamy
bą. 552 tūkstančiai tonų pieno yra 
tik apie 200 litrų pieno per me
tus kiekvienam gyventojui. Tai 
nebūtų panašu į Amerikos pasivi- 
jimą. Todėl jisai nurodė ir kiek 
pieno 1959 metais pagaminta vi
same Lietuvos žemės ūkyje. Bū
tent: po 420 centnerių iš kiekvie
no 100 ha naudojamos žemės, ki
taip sakant, po 420 kg iš ha.

Visas ūkis reiškia: kolchozai, 
sovehozai ir privačiai naudojamieji 
sklypeliai. Tų privačiai naudoja
mųjų sklypelių Lietuvoje iš viso 
yra per 300,000, o jų dydis daž
niausia yra 0.6 ha (yra ir mažes
nių: 0.25 arba 0.15 iia). Tų skly
pelių plotas, anot oficialių sovie
tinės statistikos duomenų, Lietu
voje siekia 200,000 ha, taigi 18 
kartų mažesnis, negu sukolekty- 
vintosios žemės plotas. O visdėl- 
to tas mažas plotas piene gamy
bos vidurkį pakelia nuo 156 iki 
420 kg iš ha!

Pagal tą Sniečkaus duotą skai
čių, imdami pagrindan jo, matyt, 
turimą galvoje kolektyvinės nau
dojamos žemės kiekį 3,530,000 ha 
•r privačios 200,000 ha, atranda
me, kad iš viso 1959 metais pie
no Lietuvoje turėjo būti primelž
ta 1567 tūkstančiai tonų. Jei iš 

“socialistinio” ūkio pieno gauta 
tik 552 tūkstančiai tonų, tai reiš
kia, kad kiti 1015 tūkstaančių to
nų buvo primelžta iš privačiuose 
sklypeliuose išlaikomų karvių.

Tad, pagal paties Sniečkaus 
duomenis, aiškėja, kad vis dar 
apie du trečdaliai Lietuvoje pri- 
melžiamo pieno gaunami iš pri
vačiai laikomų karvių. Tų priva
čių karvių Lietuvoje ii- laikoma 
daugiau, negu “visuomeninių” 
(taip vadinamos kolchozų-sovcho- 
zų karvės!), jų yra maždaug tarp 
300 ir 340 tūkstančių, ir jos žy
miai daugiau duoda pieno, negu 
kolchozinės (Apie 3000-3350 kg. 
per metus, q ne 2122).

Valdžia pieno Lietuvoj 1959 me
tais supirko gerokai daugiau, ne
gu jo buvo pagaminta kolchozuo
se su sovehozais. Sniečkus nesa
kė, kiek, bet sakė vis “aplinkui”, 
būtent: “valstybei parduota 93- 
mis tūkstančiais tonų arba 17% 
daugiau, negu 1958 metais”. Bet 
čia jau 'nesunku apskaičiuoti, kad 
1958 metais buvo suplikta 547 
tūkstančiaia tonų, o 1959 — 640 
tūkstančių tonų, t.y., apie du 
penktadalius viso primelžto pieno. 
Valdžia supirkinėja nustatytomis 
kainomis, žemesnėmis, kaip rinko
je.

Mėsos gamyboje padėtis visai 
panaši. Jei tikėti Sniečkaus duo
menimis, visas žemės ūkis Lietu
voje 1959 metais pagamino mėsos 
vidutiniškai po 76 centnerius (gy
vo svorio) iš kiekvieno 100 ha. 
Tai būtų iš viso apie 286 tūks
tančiai tonų mėsinių gyvulių.

Bet “socialistiniame” sektoriu
je mėsinių gyvulių auginimas ne
buvo toks sėkmingas, kaip visame 
ūkyje. Čia 100 ha vidurkis tik 
31.5 centnerio. Taigi kolchozai su 
sovehozais teišaugino tik 112 tonų 
mėsinių gyvulių, arba mažiau kaip 
du penktadalius visos gamybos, 
nors jie ir valdo žemės apie 18 
kartų daugiau, negu jų “kume
čiai”.

Iš to aiškėja, kad Amerikos vi
jimasis pieno ir mėąos gamybos 
srityje, kiek jis sekasi, tai seka
si ne “partijos centro komiteto 
numatytų priemonių” dėka, o tik 
dėka privatinių ūkininkavimo me
todų, kiek jo dar yra likę indivi
dualiai dirbamuose sklypeliuose.

1960 metais Sniečkus pažadėjo 
sukolektyvintose žemėse mėsos- 
gamybą pakelti net pusantro kar
to, o pieno gamybą 26-ais procen
tais. Tai reiškia, kad iš kolchozų 
ir sovehozų šįmet reikia laukti 
apie 168 tūkstančių tonų mėsos ir 
apie 695 tūkstančių tonų pieno.

Iš viso ūkio Sniečkus skaičiuo
ja gausiąs apie 321 tūkstantį to
nų mėsinių gyvulių (gyvo svorio) 
ir apie 1580 tūkstančių tonų pie 
no (Šiam apskaičiavimui imamas 
pagrindan naudojamos žemės plo
tas 3,750,000 ha).

Tai rodo, kad Sniečkaus skai
čiuotojų optimizmas yra nukreip
tas į kolektyvinį ūkį, ir iš jo lau
kiama smarkaus gamybos padidė
jimo, kai tuo tarpu individualiai 
dirbamuose sklypuose numatomas 
gamybos sumažėjimas. Lieka spė
ti, kaip to bus siekiama. Indivi
dualiųjų sklypininkų gamybos su
mažinimo planą įvykdyti labai 
lengva. Pakanka sklypininkus 
griežčiau spausti, kad daugiau 
laiko dirbtų kolchozuose, galima 
neduoti jiems įsigyti pašarų, ga
lima atimti iš jų mėšlą kolchozi
nėms žemėms tręšti, arba galima 
ir tiesiog atimti sklypus... Sun
kiau pasiduoda gamybos didinimas 
kolchozuose. LNA

BERLYNAS PASIRUOŠĘS 
X DIENAI

“Vakarų Berlyno sandėliuose 
yra sutelkta daugiau kasdienio 
gyvenimo reikmenų, negu kurioje 
kitoje pasaulio vietoje,” sakoma 
burmistro Willy Brandt apyskai- 
tiniame pranešime. Ištekliai yra 
toki dideli, kad 2,2 mil. gyvento
jų gali maitintis, apsirengti ir ne
prarasti darbų ištisus metus, be 
jokios pagalbos iš šalies. Išteklių 
telkimas pradėtas prieš metus, 
sovietams pradėjus grasinti Vak. 
Berlyną atkirsti nuo pasaulio. Nuo 
tos dienos Vak. Vokietijos vyriau
sybė ir miesto administracija pra
dėjo ruoštis X dienai, ir šiandien 
sandėliuose esama atsargų už 351 
mil. dol.
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GRAŽI ŠVENTĖ GRAŽIAJAME WOLLONGONGE
(ĮSPŪDŽIAI IŠ WOLLONGONGO APYLINKĖS 

16-TOSIOS VASARIO MINĖJIMO)
Gražus, malonus sekmadienio 

(vasario 21 d.) rytas ne vieną syd- 
nejiškį paskatino sukrusti, pasi
krauti mašiną ir su visa šeima pa
traukti Wollongongo link, kur gra
žiame Stuart Parke numatyta ap
sistojimo vieta — gegužinė. Po
pietę dalyvauti Wollongongo lie
tuvių bendruomenės ruošiamame 
16-tosios Vasario minėjime, kur 
programoje žada pasirodyti Cam
perdowno sekmadienio mokyklos 
mokiniai, nemažiau svarbus ir įdo
mus dalykas.

Taigi, ryto saulėje blizgančios, 
patogios, gražios mašinos skuba 
rieda Wollongongo link. Apie 11- 
12 vai. mašina po mašinos suka į 
jaukų, kvapnų Stuart Parką. 
Paslaugūs, mandagūs skautukai 
nurodinėja kelią, o išdidusis euka
liptas, “aprengtas” tautiškomis 
spalvomis, šaukia, moja į savo vai
šingą paunksmį. Ir tikrai čia link
sma ir smagu. Lietuviška daina 
pritariamo akordeono (p. A. Plu
ko), nuskamba nuaidi parko tarp- 
medžiais, susilieja su okeano ban
gomis. Juokavimai ir vaikučių 
krykštavimai jungiasi į bendrą 
džiaugsmą.

Pasistiprinę skaniais ir gausiais 
pačių ponių paruoštais užkan
džiais, atsigaivinę vyrų parūpin
tais gėralais, subruzdame ir sku
bame vykti į katedrą, į kun. P. 
Butkaus laikomas pamaldas, o pas
kui j minėjimą parapijos salėje. 
Penkios-šešios valandos prabėgo 
kaip viena akimirka ir — sudiev, 
gražusis gamtos kampeli! Mes 
skubame toliau.

Bažnyčioje karštai paprašę Die
vą savo pavergtai tėvynei laisvės 
ir pastiprinti kun. Butkaus atitin
kančiais žodžiais bei turtingomis 
mintimis, mes jau griūvame į pa
rapijos salę, kur įvyks minėjimas.

Minėjimą atidaro ponas M. Gai- 
liūnas, primindamas šios dienos 
svarbą ir kviesdamas visus tautie
čius būti vieningais ir stipriais lie
tuvybėje. Ponas Baltramiejūnas 
savo tėvynės meilę keliančioje, 
išsamioje paskaitoje apie laisvę, 
kvietė visus, o ypač jaunimą, ku
ris tikrai gausiai atsilankė į mi
nėjimą, energingai kovoti už savo 
tėvų gimtąją žemę — Lietuvą, 
kuri ir turi priklausyti tik lietu
viams. Salėje nurimus karštam 
klausytojų pritarimui, trumpą va
landėlę tęsiasi tyla — laukimas. 
Visų akys įsmeigtos į scenos už
uolaidą, visiems įdomu, ką ji už- 
savęs slepia. Įdomu, kuo pasirodys 
tie Camperdowno mokyklos “pipi- 
rėliai”...

O štai užuolaida nutraukiama. 
Vaikučiai tautiškuose bei baltuose 
rūbeliuose drausmingai sustoję — 
pasiruošę dainai. Mokyklos moky 
■tojai poniai A. Savickienei diriguo
jant, suskamba “Ką sakė Obelėlė”,

Mikblė pasilenkus pasisemta 
pilnas rieškučias gelsvo, biraus 

. smėlio, žaidžia, pilsto birstančius 
grūdelius iš saujos į saują. Smė
lis srovėmis veržias pi o pirštus, 
byra, ir tik mažytis žiupsnelis be
lieka saujoj. Ir vėl semias, ir vėl 
smėlis byra... Iškritusi ašara su
drėkina šviesius byrančius grūde
lius, ir antra, ir trečia, ir ašaros 
nebesulaikomai krenta smėlin.

Jūra, it kūdikis, žaidžia mažy
tėmis raukšlėtomis bangelėmis, 
saulės, spinduliai bučiuoja žalsvai 
mėlyną vandenį. Lengvutis vėje
lis tik-tik kedena viksvų galvu
tes ir kur-ne-kur lengvesnį smėlio 

___grūdelį apverčia. Kiek tik akimis 
užmatai, tęsias melsvas mirgantis 
ir žvilgantis vanduo. Mikolei už- 
telia ausyse, lyg prieš audrą vėju
je kylančios bangos. Užsidengia 
ji rankomis veidą, ir akyse atsis
toja pernykštė vasara.

“Mikoliut, rytoj tavo jau pas
kutinis egzaminas! Laikykis! Aš 
spausiu nykščius. Bet aš žinau, tu 
puikiai praeisi. O nuo poryt — 
tik mudviem priklausys saulė, žie
dai ir laimė.!!

šeštadienis. Paskutinis istorijos 
egzaminas. 12-tas bilietas guli at

“Norėčiau aš keliauti” ir “Dar su
grįšiu” (kun. Butkaus meliodija ir 
žodžiai). Po šių vaikų choro atlik
tų dainelių seka deklamacijos. Vi
dutė Pužaitė energingai, bet kar
tu ir jautriai sako eilėraštį “Žie
dų Malda”; Aneliukė Inaitė švel
niai, su giliu įsijautimu — apie 
“Vyturėlį Laukuose”. Abiejų dek- 
lamuotojų tarimas labai aiškus, 
grynas lietuviškas. Pranešėja p. 
Savickienė skelbia plastinius šo
kius, sujungtus su lietuviška dai
na. Grakščiosios mažosios šokėjos, 
baltose suknelėse, gyvai dinamiš
kai išbėga į sceną. Pirmiausia šo 
ka linksmąjį “Kiškelį”, toliau plas
tiškąsias “žąseles”. Po šių dainuo
jant “Du Broliukai” dainelės me- 
liodiją, maršu išeina męrgaitės 
kartu su berniukais ir darniai pa
šoka “Pjoviau Šieną”. Plastiškuo
sius šokius užbaigia vėl tik vienos 
mergaitės, galvas papuošusios rū
tų vainikėliais (tuo primindamos 
vaidilutes), nuotaikingu “Ant 
Kalno Ramojaus”. Šokiams vado 
vavo ponios A. Savickienė ir A. 
Laukaitienė, o šoko šie šokėjai: 
Birutė Aleknaitė, Aneliukė ir Gai
lutė Intaitės, Dalia Jūraitytė, Re
gina, Danutė ir Alytė Mišeikaitės, 
Laimutė Laukaitytė, Vidutė Pu
žaitė, Virginija Savickaitė, Car
men Šaparaitė, Raimundėlis Jū- 
raitis, Kęstutis Laukaitis ir Albi
nas Pužas.

Po plastinių šokių su dainelė 
mis, klausytojus svajinga, nutei
kia Carmen šaparaitė, paskambin
dama pianinu.

KLAIDINANČIOS INFORMACIJOS APIE 
“AMERIKA PIRTYJE” AUTORIŲ

Pavergtosios Lietuvovs komunis
tinių rašytojų sąjungos žurnale 
“Pergalė” praėjusių metų 9 Nr. 
buvo atspausdintas rašinys/ skir
tas paminėti 95-sioms A. Vilkutai- 
čio — Keturakio gimimo meti
nėms.

Tasai minėjimui skirtas rašinys 
grįstas perdėm klaidinančiais duo
menimis. Rašoma apie lietuviško
sios komedijos pradininką, “Ame
rika pirtyje” autorių, o tačiau tuo 
autoriumi nurodomas ne Juozas 
Vilkutaitis — Keturakis, o jo bro
lis Antanas Vilkutaitis, inžinie
rius, miręs Petrapilyje 1903 kovo 
16 d.

Yra tiesa, kad lietuviškoje spau
doje dalyvavo ir Antanas Vilkutai
tis. Be to, parašė knygelę 'Masko 
liai ant dviejų gadynių ežios”. Ta
čiau komedijos “Amerika pirtyje” 
autoriumi buvo ne Antanas Vilku
taitis, o teisininkas Juozas Vilku
taitis, pasirašinėjęs slapyvardžiu 
Keturakis.

“Pergalės” žurnale nurodoma, 

ELZĖ RATAISKIENĖ

©g
verstas. Puikiai atsako paskuti
niuosius klausimus ir išraudus už
trenkia paskui save duris. Po po
ros dienų pasiima brandos atesta
tą ir uždaro mokyklos duris ant 
visados. Kupina džiaugsmo ir vil
čių pasiekia pajūrį, kur saulė ir 
vanduo atgaivina jėgas.

Pajūrys pilnas vasarotojų — 
svečių. Jų tarpe laimingi ir Mi
kelė su Kaziu. Tylūs dyvini vaka
rai virpa nuo skardenančių tilte 
dainų ir juoko. Lekia dienos vie
na už kitą gražesnės. Jiedu nega
li atsidžiaugti laime. Kai jūroj 
ima kilti bangos — artinas aud
ra, rodos, kris iš dangaus tamsus 
debesų kalnas ir užlies visą pa
krantę, kopas, tiltą... Mikolė iš
sigąsta, gal ir juodu paskęs... 
Bet ji ne viena, abiems nebaisu! 
Ir vėl ima šypsotis saulė, vėl kle
ga ir siaučia jūra, plauna kran- 
tan išmestą gintarą. Smėlis trapus 
grimsta po kojomis ir tiek -daug 
jame pėdų.

Dienos bėga, nebegrįžta. Miko
lė turi palikti pajūrį ir Kazį ir 
grįžti namo, kur pati darbymetė 
laukuose, čia ji labai laukiama, 
nes, mirus motinai, namai, ypač 
vasaros darbymety, pasigenda mo

Užbaigiant meniškąją dalį, tie
siog publiką sužavi mažasis Ja- 
rutis Belkus su dar mažesne savo 
sesyte Zita, padainuodami duetą 
“Vai kur buvai, dzieduk mano”. 
Zitelė, lyg duodama suprasti, kad 
ji už broliuką dar pranašesnė, 
viena padainuoja, tikrai virš vai
ko amžiaus pajėgumo, “Vai pūtė, 
pūtė”...

Triukšmingas plojimas mažie
siems artistams pamažu nutyla ir 
ponas Gailiūnas, Wollongongo 
bendruomenės vardu, nuoširdžiai 
padėkoja visiems prisidėjusiems 
prie šios šventės parengimo.

Maloniosios Wollongongo ponios 
— G. Černiauskienė, B. Baniulie- 
nė ir kitos — rūpestingai ir ska
niai pavaišino mažuosius artistus, 
q suaugusius — turtingas bufe
tas.

Vėl skamba bendros nuotaikin
gos dainos, net lenktyniaujant ku
rių gražesnė ir skambesnė. Mė
gėjai smagiai pasišoko, kuriems 
grojo akordeonu pakaitomis p. A. 
Flukas su A. Laukaičiu.

Ponas Raštutis šventes, eigos 
daugybę įdomių momentų užfiksa
vo savo aparatais.

Iškyla į Wollongongą ir 16-to- 
sios Vasario minėjimas reikia lai
kyti maloniu kultūringu įvykiu 
mūsų bendruomenės gyvenime, o 
Camperdowno mokyklos vadovams 
ir šios iškylos organizatoriams vi
si dalyvavę reiškia nuoširdžią pa
dėką.

Buvusi

jog A. Vilkutaitis — Keturakis “Į 
lietuvių literatūrą atėjo su vienin
teliu nedideliu scenos veikaliuku, 
bet jis istorijoje užpildė gana 
reikšmingą puslapį”.

Tikrovėje Juozas (ne Antanas) 
Vilkutaitis — Keturakis i lietuvių 
literatūrą atėjo ne su vienintele 
komedija “Amerika pirtyje”. Lie
tuvos nerikalusomybės laikotarpį 
būdamas teisėju Prienuose, J. Vil
kutaitis — Keturakis parašė nau 
ją komediją “Šimtas margų”, ku 
ri Prienų šviesuomenės pastango
mis, talkinant “Žiburio” gimnazi
jos moksleiviams, buvo pastatyta 
1929 metais.

Komedija “Šimtas margų” pali
ko rankraštyje. Kai tuo tarpu 
“Amerika pirtyje” buvo susilauku
si eilės laidų (1895, 1904, 1926, 
1037).

“Amerika pirtyje” autorius Juo
zas Vilkutaitis — Keturakis ant
rosios sov. okupacijos pasėkoje pa • 
sitraukė į Vakarus, gyveno Aus- 
burge, kur ir mirė.

teriškos rankos. Ji triūsiasi po na
mus; netrūksta jos skambaus juo
ko ir laukuose, kur sunkios var
pos krenta iš po saulėj įdegusių 
bernų rankų.

Vakare, kai sodo krūmuose ima 
suokti lakštingalos ir laukuose pa
sipila griežlės, ji sėdasi prie atda
ro lango ir mintyse glosto vari
nius jo plaukus, bučiuoja nuo 
darbo išvargusias akis ir džiaugia • 
si paskutiniaisiais jo diplominio 
darbo puslapiais. Paskui abu rez
ga svajonių giją, alsuoja jauna ir 
didele laime. Ant rankos sužiba 
žiedas, toks keistas jo žvilgėjimas 
— akinantis... Ir tik šuns loji
mas kieme ar tilstanti lakštinga
lų daina palangėj pažadina ją iš 
saldžios svajonės... Sėdasi — ra
šo jam laišką. Popierių liejasi il
gesys ir, lyg besileidžianti didžiu
lė saulė, deganti jos meilė. Gra
žus trumputės nakties sapnas vėl 
pasikartoja, kai rytą valgomaja
me ant stalo tarpe laikraščių ran
da laišką. Lyg žvaigždės suspindi 
mylima ranka rašyti žodžiai.

Vasara eina į pabaigą. Dienos, 
nors šiltos ir gražios, darosi vis 
trumpesnės. Laukuose pranyksta 
paskutinės javų gubos, ir pakelės 
šermukšniai ima dažytis krauju. 
Sodžiuje vis dar verda darbai, vis 
zuja žmonės, ūžia mašinos. Miko
lė nekantriai stumia dienas vieną 
po kitos, skaičiuoja jas, laukia 
rudenio, kada išvys džiaugsmu

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

7 RAŠYTOJAMS 9 PREMIJOS
Čikagoje, JAV, išeinąs dienraš

tis “Draugas” 1951 metais paskel
bė pirmąjį romano konkursą. Po 
to kas metai buvo skelbiami kon 
kursai romanui parašyti. Iki šiol 
“Draugo” premijomis (vadovau
jantis premijos paskyrimo, bet ne 
konkurso paskelbimo data) atžy
mėti šių rašytojų romanai:

Jurgis Gliaudą, Namai ant smė
lio 1952 metais, Jurgis Gliaudą, 
Ora pro nobis, 1953 m., Algirdas 
Landsbergis, Kelionė, 1954 m., 
Alė Rūta-Nakaitė, Trumpa diena, 
1955 m., Birutė Pukelevičiūtė, 
Aštuoni lapai, 1956 m., Paulius 
Jurkus, Smilgaičių akvarelė, 1957 
m., Jeronimas Ignatonis, Ir ne
vesk į pagundą, 1958 m., Juozas 
Švaistas, Jo sužadėtinė, 1959 m., 
Jurgis Gliaudą, šikšnosparnių sos
tas, 1960 metais.

Iš 9 premijuotų romanų trys 
premijos atiteko rašytojui Jurgiui 
Gliaudai, šiemetinę “Draugo” ro
mano konkurso jury komisiją su
darė: Antanas Vaičiulaitis, Alton 
sas Nyka-Niliūnas, Kazys Bradū- 
nas, Leonardas Dambriūnas ir 
Juozas Vitėnas. Premijų skyrimas 
sprendžiamas slaptu balsavimu ir 
tik po balsavimo atidaromas pre
mija atžymėto romano autorinis 
vokas.

KRĖVĖS VARDO PREMIJA 
KATILIŠKIUI

Prieš trejis metus Montrealyje, 
Kanadoje, įsteigtoji Krėvės vardo 
premija paskirta rašytojui Mariui 
Katiliškiui už jo memuarinio po
būdžio knygą “Išėjusiems negrįž
ti”.

TIESA RAŠO APIE 
MONTREALIO LIETUVIŠKĄ 

TEATRĄ
Vasario 13 d.' Tiesa įdėjo ne

mažą pluoštą ištraukų iš čia prieš 
kiek laiko spaudoje paskelbto B. 
Pūkelevičiūtės straipsnio apie lie
tuvišką teatrą išeivijoje. Be abe
jo, atrinkta tik eilė pačių pesi
mistiškiausių ištraukų, o taip pat 
tos vietos, kur atsiliepiama apie 
materialiniu požiūriu geresnes te
atro darbo sąlygas Lietuvoje. (B. 
Pūkelevičiūtės nuomonės apie ki 
tas teatro sąlygas Tiesa, žinoma, 
“nepastebėjo”).

Ištraukų rinkinį Tiesa pradėjo 
sakiniu, kuris kiekvienu atveju 
bus buvęs įdomios informacijos 
šaltinis. Tas įvadas štai ką prane
ša skaitytojams Lietuvoje: “Biru
tė Pukelevičiūtė — rašytoja ir 
Montrealyje veikiančio dramos te
atro režiserė paskelbė straipsnį 
apie lietuvių teatrą išeivijoje”.

★ Juozo Švaisto premijuotasis 
romanas “Jo sužadėtinė” jau at
spausdintas, Viršelį nupiešė dail. 
J. Pilipauskas.

spindintį Kazio veidą, kada jis 
laimingas ir jau su diplomu ran
kose aplankys ją.

Jau nebeilgai lieka laukti — 
pora savaičių ir jiems abiems vėl 
iš naujo prasidės pavasaris. Laiš
kai tačiau suretėja: jie ir trum
pesni. Viename rašo: “Maudausi 
anksti rytais; jūra būna viliojanti 
ir gaivinanti po darbo ir nemigo 
naktų.” ■>

Vieną vėlyvą vakarą, kai saldus 
rudenėjančios nakties sniegas jau 
visą sodžių liūliavo, Mikolę kanki
no sunkūs sapnai. Pagaliau, keis
to kurtinančio trenksmo pabudin 
ta, šoka išsigandus, puola prie lan
go — nieko, visur ramu, tik dan
guje aiškiai šviečia Paukščių Ta
kas... Sėdi, dairosi: kažko nejau
ku. Įslenka į tėvo kambarį, šis 
miega; supranta, kad čia tik sap
no būta. Atsigula, bet neramu šir
dy, ir miegas visai neima. Užsi
dega žvakę, pro atdarą langą tie
siai į liepsną įskrenda naktinė 
peteliškė. Ji mosteli ranka, norė
dama nubaidyti nuo ugnies, bet 
vargšė krenta nebegyva į sutirpu
sios žvakės masę. Po geros valan
dos vėl palengva užmiega.

Saulė jau žeria blankius spin
dulius ir Mikolė, atsipalaidavus iš 
sapnų, pabunda. Greit apsirengus 
išskuba į laukus pas tėvą. Keistas 
nejaukumas gaubia ją lyg drėgna 
ir šalta ryto srovė. Nė nepastebi, 
kad iš už sodo keleliu jos link

PARAPIJŲ STEIGIMO ĮKARŠČIO 
PRIEDANGOJE

(Atkelta iš 2 psl.)

Štai, ir naujas pavyzdėlis
Kaip atbaidomi nuo lietuviškų 

pamaldų lietuviai, rodo Melburno 
apylinkės ruoštas 16-to Vasario 
minėjimas š.m. vasario 14 d. šv. 
Jono bažnytinėj salėj, lą dieną į 
kun. P. Vaserio laikomas Nepri
klausomybės minėjimo proga pa
maldas susirinko apie 300 Melbur
no lietuvių (“Tėviškės Aiduose” 
Nr.7 pažymėtas 700 lankytojų 
skaičius buvo daugiau ne; dvigu
bai persūdytas).

Į minėjimą salėn visdėlto susi
rinko lietuvių per 400. šis įvykis, 
atrodė, Melburno sąlygoms buvo 
natūralus, nes dėl buvusių nesusi
pratimų su kapelionu daugkas į 
lietuviškas pamaldas jau senokai 
nesilanko, o antra — juk yra da
lis kitų religijų -lietuvių, kurie 
laukia pamaldų pabaigos lauke, 
kad paskui galėtų drauge švęsti 
savo valstybinę šventę.

Minėjimo meninė dalis buvo ge
rai organizuota, nes buvo šven
tiška ir maloni. Adelaidiškė vieš
nia p. G. Vasiliauskienė, kaip vi
sada, buvo žavi ir savo daina pa
vergė visus. A. Badauskas smuiku 
pagrojo Bacho kūrinį. Labai mielai 
buvo išklausytos “Dainos” sambū
rio, vadovaujamo A. čelnos, dai
nos. Tačiau dienos paskaitininko 
p. A. Bakaičio mintys daug kam 
paliko kartėlio nuosėdų širdyse. 
Prelegento kalboj kyšojo mintis, 
katalikybę suplakanti su lietuvy
be. Gavo iš jo pyles ir tie, kurie, 
girdi, bendruomenę ardą, stovėda
mi pamaldų metu po medžiais gat
vėje... Visiems atrodo yra aišku, 
kad tautinių ar valstybinių minė
jimų metu paskaitininkas turi bū
ti objektyvus ir nereikšti savo 
sektarinių įsitikinimų. Ateičiai 
rengėjai turėtų būti apdairesni, 
nes kitaip gali įvykti, kad ir Va
sario 16-tos šventei nebesusirinks 
visi lietuviai krūvon. Kalti, žino
ma, vėl bus tie, kurie nenorės bū
ti burnojami...

Ko norima iš “Šviesos”?
“šviesa” yra apolitinė akademi

nio lietuvių jaunimo organizacija. 
Keletas jos skyrių gražiai veikia 
Australijoj, apjungdami didoką 
skaičių mūsų akademikų, šviesos 
veikla gyva ir aktuali. Ruošiamos 
viešos diskusinės paskaitos, kurio
se gali pasisakyti visi opiais lietu
viškais klausimais. Žymus skai
čius naujų akademikų, baigusių 
augštuosius mokslus Australijoj, 
įsijungia į šviesiečių eiles. Organi
zacija ypač užakcentuoja toleran
cijos ir artimo meilės principus. 
Jos narių eilėse vyrauja tikintys 
ir praktikuojantys katalikai.

Ir štai mūsų kapelionai ir jų ar
timiausieji pasekėjai kažkodėl 
stengiasi šviesiečiams prikergti ne

įsuka ‘dviratis. Netikėtas laiška
nešys. Pasivijęs ją paduoda tele
gramą. .. Galvoj suūžia, suskam
ba tartum grimstantis padavimo 
varpas. Akyse sumirga žodžiai: 
“Kazys paskendo. Vakar surado 
jo lavoną. Laidotuvės įvyksta po
ryt.”

Laidotuvėsna nevažiuoja, nes 
pakilusi temperatūra ir bežadis 
susijaudinimas paguldo ją lovon. 
Po kelių dienų skaito liūdną Ka
zio tetos laišką:

“Tyliai palaidojom Kaziuką... 
Blėstančios rudenio gėlės — pas
kutinis draugų atsisveikinimas — 
liko su juo kapų tyloje. Jis su 
savim išsinešė ir mano likusių die
nų džiaugsmą ir paguodą. Aš vis 
laukiau dienos, kad judu išvys
čiau žengiančius drauge į gyveni
mą.. .”

Studijos pakeičia Mikolės ves
tuves. Namuose palieka vieną tė
vą ir rudens apnuogintus laukus, 
su savim išsiveža tik liūdesį ir 
vienišumą. Dirba atsidėjusi, ne- 
j ieškodama nei pramogų nei drau
gų. Tik tėvo laiškai paįvairina 
pilkąsias dienas.

Pavasaris. Ateina ir vasaros 
atostogos, kurias ryžtasi praleisti 
namuose. Prisiminimų gėla kele- 
tai dienų Mikolę atveža vėl pajū- 
rin. Aplanko ji vienų vieną li
kusią tetą ir giliame kape užšalu
sią ir nutilusią širdį..

...Pakelia galvą, apsidairo — 

tikėlių etiketę, prieš koletą metų 
kun. P. Vaserio rankomis nukabi
nę iš šventoriaus šviesiečių pobū
vio skelbimą ir visur stengdamie
si diskriminuoti kultūrinę šviesie
čių veiklą. Ir p. A. Mauragis š.m. 
“M.P.” dėtame numeryje drįso 
tvirtinti, kad “kun. P. Vaseris, nu
kabindamas šviesos sambūrio pla
katą nuo medelio, esančio švento
riuje, padarė tai ne dėlto, kad lai
kytų šviesos sambūrį ne lietuviš
ku, o todėl, kad jis ji laiko ateis
tiniu ir kaipo tokiam ne vieta prie 
bažnyčios kabinti savo plakatus”.

Sunku yra diskutuoti su žmo
nėmis lietuviškąjį požiūrį, kai lie
tuviškas reikalas jų statomas po 
sektarinio ar greičiau partinio įsi
tikinimo. Tik nesuprantama, kam 
gi ginamas tautinių parapijų kūri
mo ar lietuviškų bažnyčių staty
bos reikalas, jei lietuvybė yra lai
koma šiaip sau žaidimėliu, o reli
ginis principas iškeliamas" į nepa
siekiamas padanges, šitokių įsitiki
nimų rėmėjams, gal būt, geriau
siai būtų visa savo būtybe prisi
šlieti prie vietinių religinių insti
tucijų, nes jų dvasioje jos pir
mauja, o lietuvybė teglūdi tik gal 
pasąmonės kibirkštėlėse, šie pa
vyzdžiai Australijos lietuvių ben
druomenės gretose vis ryškiau 
brandina įsitikinimą, kad iš savųjų 
lietuviškų parapijų, bažnyčių ir 
šventorių taip pat gali būti guja
mi tie, kurie visiškai' nepaklus ar 
neįsijungs į sektarines organizaci
jas. “šviesa”, o gal dar ir kitos 
mūsų jaunimo organizacijos tik
riausiai ten neturės vietos...

Išąitis iš užburto rato
Susinarpliojusiame nuotaikų ir 

nuomonių brūzgyne yra sunku 
rasti išeitį. Savaime aišku, jei mū
sų kapelionų eilėse rastųsi- Vaiž
gantų, Maironių, Lipniūnų ar pa 
našių lietuvybei pasišventėlių; ta
da parapijų steigimo reikalas bū
tų ir aiškus ir lengvas, žinant, kad 
lietuviškosios parapijos pirmoj ei
lėj bus lietuvybės tvirtovės, su
brandintų bendruomenėj gausių 
aukų ir atsidavimo įsitikinimą. 
Lietuvis atsisakyti kasdienos ma
lonumų moka, jis moka aukotis ir 
pasišvęsti, tačiau turi būti pavyz
džiais įtikintas, kad to pasišventi
mo išdavos tarnaus lietuviškam 
reikalui. .

Kurti ką nors ir statyti pavyz
džiu Los Angeles lietuviškosios 
bažnyčios, kurią nulietuvino jau
nosios emigracijos klebonas kun. 
Kučingis, tikiu, Australijos lietu
vių katalikų dauguma nesutiks.

Išeitis būtų: sušaukti visuoti
nus liet, katalikų parapijiečių su
sirinkimus, išrinkti pajėgius ko
mitetus, kurie ištirtų lietuviškųjų 
parapijų steigimo reikalą ir tik 
radus visapusiškai parankias to
kių parapijų steigimo sąlygas lie
tuviškuoju požiūriu, imtis konkre
čių darbų. Grupinės ar partinės 
šiuo klausimu pastangos neatsieks 
reikiamų rezultatų.

saulė gerokai vakaruosna pakry
pus skandina žvilgančių spindulių 
pluoštus. Saujoje dar laiko tvir
tai suspaustą sudrėkusio smėlio s 
gniužulą; jis nebyra, kaip anas 
po kojomis. Atsikelia. Pasižiūri 
dar sykį jūron, apmeta akimis jos 
neužmatomus plotus, bangos lėtai 
ridena ir pliaukši į krantą. Jos to
kios šaltos dabar atrodo ir negai
lestingos, nebemielos.

Atsargiai keldama kojas bren
da kopomis per smėlį tilto link. 
O ten taip daug žmonių klega, ^ 
juokias, palydi raudoną saulėlydį. 
Dabar ji eina pačia pakrante. Van
duo bemaž siekia jos kojas. Ji 
stebi įspaustas smėlyje pėdas, o 
jų tiek daug. Kas jas išmynė? Gal 
ir jos pėdos dar žymu? Ir jo? — 
Gal dar abiejų?...

Ir brenda vėl toliau: smėlis by
ra, slysta iš po kojų...

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.
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DAR VIENA NAUJA DANTŲ GYDYTOJA
Po sunkaus ir ryžtingo darbo, 

šiais metais į'Australijoje baigu
sių lietuvių akademikų šeimų įsi
jungė AGONITA GRINCEVIČIŪ- 
TĖ, kuri, nesenai miiusios savo 
brangios mamytės pavyzdi sekda
ma, baigė Sydnėjąus universiteto 
odontologijos fakultetų, gaudama 
dantų gydytojos diplomų.

Daugelis mūsų vyresniosios 
kartos lietuvių dar ir šiandien, 
gyvendami Vakarų kultūros kraš
te — Australijoje, nepajėgia su
derinti ir sugretinti dviejų paski
rų sričių, kurios labai tampriai 
siejasi, atseit jaunimui taip reika
lingo mokslo ir būtino jaunam as
meniui fizinio lavinimosi — spor
to, manydami, jog šios dvi sritys 
viena kitai yra priešingos ir ken
ksmingos.

Neminint daugelio kitų pavyz
džių, vienas iš ryškiausių yra — 
naujosios dantų gydytojos gyve
nimas, kuriame labai svarbių vie
tų užėmė ir sportas. Nuo pat pir
mųjų dienų Australijoje, tėvams 
apsigyvenus Mittagong’o mieste, 
ji aktyviai įsijungė į vietos spor
to gyvenimų ir savo pamėgtoje 
sporto šakoje — stalo ten’se grei
tu laiku išsikovojo Mittagong 
District vieneto ir dvejeto čempio
nės vardų. Vėliau, baigusi Domi
ninkonų vienuolyno g5mnaziją 
Moss Vale ir įstojusi į Gydnėjaus 
universitetų, ji tapo St. Sophia 
kolidžio meistere ir universitete 
buvo išrinkta moterų studęnčių 
sporto atstove. Ji tuo būdu repre
zentavo ir buvo pristatyta viešė
jusiai Australijoje princesei Alek
sandrai. Be stalo .teniso, A. Grin- 
cevičiutė buvo įsijungusi į uni
versiteto Džiudo klubų, buvo iš
rinkta jo vicepirmininke ir pati 

'pirmoji iš universiteto gavo džiu 
do geltonųjį diržų. Ji taip pat bu
vo gerai pažįstama ir sydnėjis- 
kiams lietuviams sportininkams, 
dažnai čia žaisdama stalo tenisų.

Nors ji ir buvo viena is žymes
niųjų universiteto ir lietuvių spor
tininkių, tačiau tatai jai nekenkė 
ir nesudarė kliūčių gerai moky 
tis. Pradėjusi studijuoti 1955 me
tais, ji baigė universitetų 1959- 
siais, gaudama labai aukštus įver 
tinimo laipsnius (už diplomini 
darbų gavo 4 “Credits” ir 1 “Dis
tinction”).ATOKIAU NUO VIEŠKELIO

(Faktai aiškūs ir be komentarų)

Buvau aš kadaise kolūkietis. 
Bet, pasakysiu, apsirikau, balan
dėliai, oi apsirikau. Ne mano už
mojams kolūkis — apsisukti nėra
kur. Tvarka kokia keista: kiek 
sukrapštei savo penkiais nagais, 
tiek ir gauni. Ne, galvoju, nesu 
viliosite jūs manęs darbadieniais,

" jeigu aš sugebu lengviau be pra
kaito lašo ne tik sotus būti, bet 
ir kišenę visada pūpsančią turė
ti. Taigi nusispioviau ir, palikęs 
kolūkyje savo senius, pradėjau 
ieškoti geresnės sietuvėlės, kad be 
vargelio, vandenėlį padrumstyda-
mas, galėčiau plaukioti. Juodo ir 
balto mačiau, šilto ir šalto jau
čiau, kol įsirausiau Šilutės kelių 
eksploatavimo ruože. Būtų nuo
dėmė meluoti: šilta tai buvo vie
telė. Ir šienelio užtektinai pa
plentėse, ir dirvelių iki valiai. Bet, 
teisybę pasakius, ši vietelė man 
buvo sėkloka. Blogiausia, kad vis
kas prie kelio. Pavyduoliai mato, 
niršta, urzgia. Pagaliau įsidrąsinę 
ir spausti pradėjo.

Bet, ačiū dievui, neilgai. Įsistei
gė nauja — Žemaičių Naumies
čio — girininkija, ir mūsų apy
linkes mielaširdiškai globoti pasi
ėmė Šilutės miškų ūkis. Ir šit, 
balandėliai mano, pasidžiaukite 
kartu: aš tapau Makių eiguvos ei
guliu. Suradau duburį atokiau 

, nuo vieškelio. Man nė komunizmo 
nebereikia. Aš čia, žemaičių Nau
miesčio girininkijoje, suradau ro
jų!

Kai kas, matau, labai nustebo
te. Koks čia rojus, nusivylę gal
vojate jūs, su trejetu šimtinių 
mėnesinės algelės! Išduosiu pa
slaptį: man tas algalapis tik dėl 
akių, čia aš suradau būdą, kaip 
ūkininkauti nebūdamas buože. Ir 
patogu ir saugu, toli nuo kelio 
ir piktų akių. Dabar turiu 2 ark
lius, 4 karves, 4 veršius, 7 avis,

Be savo pagrindinių mokslo ir 
sporto darbų, A. Grincevičiūte 
buvo aktyvi Sydnėjaus lietuvių 
studentų sųjungos ir valdybos na
rė, veikliai dalyvaudama studentų 
ruošiamuose parengimuose ir su
važiavimuose. 1949 metais ji buvo 
išrinkta Centrinės ir Sidnėjaus 
skyriaus studentų v-bų pirminin
ke, savo darbu plačiai prisidėjusi 
prie gražios lietuviškos akademi
nės veiklos išvystymo Australijo
je.

Sveikinant' naujųjų dantų gydy
tojų ir>Centrinės Studentų V-bos 
pirmininkę A. Grincevičiūtę, įdo
mu buvo sužinoti mūsų studentų 
gyvenimo rūpesčius ir vargus Aus
tralijoje.

— Kokie yra pagrindiniai Stu
dentų Sąjungos darbo planai ir 
kokį tikslą turi metiniai studentų 
suvažiavimai?

— Ypatingų planų .nes kaip ir 
neturim, tik mūsų pagrindinis 
tikslas yra pritraukti juo daugiau 
lietuvių jaunimo į šio krašto aukš- 
tųsias mokyklas, kad vėliau jie 
taip pat įsijungtų ir į lietuvišką
jį studentų gyvenimą, kurio nau
da jaunajam lietuviui studentui 
yra be galo didelė. Studentų su
važiavimų pagrindas geresnis tar
pusavio susipažinimas, pasidalini
mas idėjomis, bendrų studentų 
reikalų aptarimas ir lietuvybės iš
laikymas akademinio jaunimo tar
pe.

— Ar Centrinė ir paskiros val
dybos, o ir patys studentai, palai
ko tampresnius ryšius su Lietuvo
je baigusiais akademikais?

— Meš visuomet palaikome ry
šius su tais žmonėmis, kurie nori 
su mumis bendrauti. Tam buvo 
daryta keletas bandymų Sydnėju- 
je, bet, gaila, mūsų vyresnieji 
akademikai plačiau neatsiliepė į 
buvusius kvietimus ir neįsijungė 
į bendrą mūsų veiklą. Šiuo metu 
Melburne norima įsteigti čia bai
gusiųjų filisterių klubas, į kurį 
vėliau bus priimami ir kiti aka
demikai. Ir Sydnėjuje manoma 
vėliau panašų klubą steigti, kas, 
gal būt, ir sujungs mūsų vyres
niuosius ir dabartinius akademi
kus.

— Kiek lietuvių yra baigusių 
Australijos universitetus ir kaip 
jiems sekasi?

10 kiaulių, daugybę visokiausių 
paukščių — ir tegu pabando kas 
prikibti! Prašau, tikrirkit — tvar
tuose tvarka, kaip sakoma. Ė-e, 
reikia turėti daug giminių ir bi
čiulių, reikia žinoti, kur ką išda
linti. Juokas paėmė, kai anądien 
kažkoks korespondentas bandė 
prikibti prie trijų tvarte esančių 
karvių. Veltui! Nusenusią motiną 
juk turiu, ir kodėl jai pusės gy
vulių neužrašyti! Užmiršau pasi
girti: pernykščių metų pabaigoje 
dvi karvutes pardaviau.

Aiškiai matau, kai kas yra pasi
ruošęs sužinoti: kur tiek gyvulių 
išganyti vasarą?

Dievuli brangus! Ganyklos pla
čiausios, tik mokėk jomis naudo
tis. Pagal raštus mums tepriklau
so 60 arų žemelės, ganykla ir 
pieva vienai karvei, o pagal gerą 
pažintį su girininku Atkočiūnu vis
ko — kiek nori. Mažų mažiausiai 
devynis hektariukus pernai apsė
jau visokiomis gėrybėmis. Pavasa
rį kai kas bandė prikaišioti:

— Ar ne per daug, Mockau, už- 
siplėtei?

— Duokit man šventą ramybę, 
— sakau aš, — čia miškų ūkio 
javai.

Kvailiai patikėjo, o guorieji nie
ko nesakė. Ir ką jie, balandėliai 
mano, sakys, jei pagalbinio ūkio 
pasėliai su manaisiais tikrai ribo
jasi. Labai ten kam svarbu, ku
rioje vietoje?..

žinote, prisikasiau bulvių — 
kaupų nesuskaičiuosi, prisivežiau 
javo — daržinė pusiau piyšo. Ma
žų mažiausiai dešimt valandėlių 
Šilutės tarybinio ūkio mašinistas 
Giedraitis ir traktorininkas Ože
lis jį sušilę kūlė. Apie sesias to
nas grūdų kaip gintaro prikūliau 
ir pas prietelius išvežiojau. Kad 
pikta akis neužkliūtų.

O buvo tokių, kurie ir dėl ma-

Dantų gydytoja,
Agonita Grincevičiūte

— Baigusių, kiek yra žinoma 
Centrinei Valdybai, yra 31, nors 
gal būt, dar keli ir yra neužre
gistruoti. Kiek man yra žinoma, 
visi baigusieji gavo savoje spe
cialybėje gerus darbus ir įsikūrė 
gerai.

— Ar Jūsų manymu metiniai 
studentų suvažiavimai darbo atž
vilgiu nėra per siadri?

— Mes turime tris suvažiavimo 
dienas ir per tą laiką paruošiame 
dvi paskaitas, diskusijas, miesto 
apžiūrėjimą, platesnį susipažini
mą su tos vietovės kultūrinėmis 
įžymybėmis ir kt. Suvažiavimai 
daromi daugiau susipažinimo tiks
lu, kad tuo būdu sėkmingiau iš
plistų ir bendroji veikla.

— Kokius dabar turite asmeni
nius gyvenimo planus?

— Greitu laiku pradėsiu dirbti 
Melburne ir po metų, jeigu tik 
viskas gerai seksis, manau tęsti 
studijas mokslinio laipsnio įsigiji
mui Anglijoje. Kas bus po to, yra 
sunku bent šuo metu pasakyti.

Linkint naujaja5 gydytojai ge
riausios sėkmės, sydnėjiškiai lie
tuviai tikisi, kad A. Gnncevičiūtė, 
įgavusi daugiau profesinės prak
tikos Melburne ir įsigijusi dakta
ratą Anglijoje, vėl grįš atgal į 
Sydnėjų ir, be savo tiesiogių pro
fesinių pareigų, bus mūsų lietu
viškojo gyvenimo vienu pagrindi
nių ramsčių.

Taigi didelės sėkmės ateityje!
• A. L-tis.

no derliaus pradėjo murmėti. Ne
pasisekė! Miškų ūkio viršininkai 
išgelbėjo, še, sako jie, pusę hek
taro žemės ir duokš bekonaitį.
Prašau, apsidžiaugiau aš, malonin-
gai prašau.

— O kuo žiemą riek gyvulių iš- 
šersi? ■— paklausite. Kur jūs gir
dėjot, kad mariose vandens truk 
tų. Ir šienelio turiu iki valiai. 
Vien pas bičiulį Budriką Spyčių 
kaime turėjau paslėpęs kūgį — 
mažų mažiausiai ketvertą tonų — 
tylom iš girininkijos pavogto šie
no-. Keleriems metams užtekčiau 
išslapstytų pašarų.

Tik nepagalvokit, kad aš koks 
beširdis, vien' savimi rūpinuos^ 
Nieko panašaus. Kaimynystėje gy
venančią1 ir niekur nedirbančią 
savo tetulę aprūpinau šieneliu 
dviem karvėm, prieaugliui ir avim 
šerti. Ir jos sūnums, atvykusiems 
į talką iš Balandiškės ir Rimžen- 
čių kaimų, to gero užteko. Mano 
svainis Degutis iš Girininkų kai
mo šienu irgi nebuvo nuskriaus
tas. Trumpai pasakius, visa gimi
nė, visi prieteliai sotūs ir paten
kinti. Nieko nepadarysi, ranka 
ranką plauna...

Pasakysiu, ir šienapiūtė nepra
ėjo be triukšmo. Bet aš greit vi
sus nutildžiau. Vienus degtinėle, 
kitus gražiu žodeliu, girdi, giri
ninkija leido savo žmonėms pasi
šienauti. Bene kas ten tikrins pa
skyras. ..

Atėjus žiemai, masiškai į savo 
gimtas gūžtas grįžta iš Kalinin
grado srities gilesnių vietelių ieš
kotojai. Ir ne giminės, o vistiek 
padedu žmonėms. Išskėstomis ran
komis tokius priima mūsiškis miš
kų ūkis. Pasišnekėkite, patariu, su 
Valentinu Birbalu iš Makių. Kiek 
vargšas trankėsi oo Kaliningrado 
sritį! Metų metelius, palikęs ko
lūkį. O šiandien ši paklydusi ave
lė grįžo atgal į Žemaičių Nau- 
mieąčio girininkijos gūžtelę. Tai 
mano nuopelnas. Bematant su
graudinau jaunąjį girininką Atko
čiūną. Ir ko norit: išaukštino jį,

MŪSŲ GYVENIMO AKTUALIJOS 
I 

iŠ
ADELAIDĖ

»
VISUOTINAS METINIS 

SUSIRINKIMAS

ALB Adelaidės Apylinkės vi
suotinis metinis susirinkimas šau
kiamas š.m. kovo mėn 26 d., sek
madienį, 3.00 vai p.p., Lietuvių 
Namuose, Norwood, Eastry St. 
SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ.

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo prezidiumo rin

kimas,
3. Mandatų komisijos rinkimas,
4. Praėjusio visuotinio metinio 

susirinkimo protokolo skaitymas,
5. Apylinkės Valdybos Pirmi

ninko pranešimas,
6. Iždininko pranešimas,
7. Apylinkės Kontroles Komisi

jos pranešimas,
8. Apylinkės Garbės Teismo 

pranešimas!
9. Diskusijos dėl pranešimų ir 

veiklos tvirtinimas,
10. Naujos Apylinkės Valdybos 

rinkimas,
11. Kontrolės Komisijos rinki

mas,
12. Garbės Teismo rinkimas,
13. Einamieji reikalai ir
14. Susirinkimo uždarymas.
Kvorumui laiku nesusirinkus, 

susirinkimas įvyks 3.30 vai. p.p. ir 
jis bus skaitomas teisėtu, nežiū
rint dalyvaujančių skaičiaus.

Praeityje teko pastebėti, kad 
kai kurie bendruomenės nariai 
vengia ateiti į apylinkės visuoti
nius susirinkimus, nenorėdami bū
ti išrinktais į apylinkes vykdomuo
sius organus. Kandidatai būdavo 
siūlomi jų visai neatsiklausus. Vi
sų laikas; būdavo gaišinamas, kai 
vienas kandidatas po kito atsisa
kydavo ir tekdavo siūlyti naujus 
kandidatus.

Netvarkos pašalinimui, šiais me
tais, įsigaliojus ALB Statutui ir jį 
paskelbus spaudoje, atsirado rei
kalas nustatyti tam tikrą procedū
rą reiikant apylinkės vykdomuo
sius organus. Vykdant Statuto rai
dę ir dvasią, reikalingi papildomi 
nuostatai, kurie nurodytų kaip 
nustatyti, kas turi teisę balsuoti 
ir būti renkamas, ir kuriuo būdu 
pravesti rinkimus.

Adelaidės Apylinkės Valdyba, 
prisilaikydama ALB Statuto ir 
Krašto Valdybos bendraraščio, nu
stato sekančiai:

1. Siūlyti kandidatus, balsuoti 
sprendžiant bendruomenės reika- 

‘ lūs ir renkant jos organus, turi
teisę kiekvienas bendruomenės na
rys, suėjęs 18 metų amžiaus ir su
mokėjęs Australijos lietuvio mo
kestį arba pareiškęs, kad yra ne
dirbantis;

2. Susirinkimo metu Apylinkės 
Valdybos Iždininkas arba jį pava
duojąs valdybos narys išduoda ati
tinkamai pažymėtus rinkimų lape
lius kiekvienam bendruomenės na
riui, sumokėjusiam lietuvio mo
kestį arba pareiškusiam, kad ne
dirba. Gavusieji lapelius pasirašo 
sąraše;

3. Kandidatai siūlomi raštu. 
Formularai gaunami pas vaidybos 
narius;

4. Renkamais gali būti bendruo
menės nariai, suėję 21 metus ir 
turį teisę balsuoti. Kandidąto su
tikimas būti renkamu turi būti 
patiektas raštu;

5. Apylinkės Valdybos Iždinin
kas arba-jį pavaduojąs valdybos 
narys savo parašu patvirtina, kad 
siūlytojas ir kandidatas yra sumo
kėję lietuvio mikestį arba pareiš
kę, kad nedirba;

padarė jį pagalbinio ūkio ir sta
tybos brigadininku. Nors kiti ir 
šneka, kad jis tinginys ir latras. 
O kad jūs matytumėt, kaip jau 
ta Birbalo brigada girininkijos 
namelį lipdo ir kiek ten statybi
nių medžiagų sukišo — akys ap- 
raibtų. Pasikrapšto pusvalandį — 
įr žengia visi krūminės maukti.

Jeigu kas nemėgsta! darbo, o 
norite gerai gyventi ir sugebat 
kombinuoti, būtinai įsitaisykite 
mūsų girininkijoje. Čia tokių žmo
nių rojus ir šilčiausioji vietelė. 
Nuo vieškelių toli. Pikta akis ne
nužvelgs.

Eigulio J. Mockaus asmeniškai 
neprašytas monologą užrašė

Joną* Kova*
Iš “Tiesos”, 1960.1.24.

6. Renkant bendruomenės orga
nus balsuojama slaptai. Išrinktais 
laikomi pagal eilę daugiausia bal
sų gavę kandidatai

7. Jei balsuojant kandidatai 
gautų po lygiai balsų, išrinktu lai
komas vyresnis amžiumi;

8. Balsuojant į rinkimų lapelius 
įrašoma tik tiek kandidatų, kiek 
reikalinga išrinkti, būtent į:

Apylinkės Valdybą — penki 
kandidatai,

Apylinkės Kontrolės Komisiją— 
trys kandidatai ir

Apylinkės Garbės Teismą — 
penki kandidatai.

Rinkimų lapeliai, kuriuose įra
šyta daugiau kandidatų negu rei-

ADELAIDĖS LIETUVIŲ SĄJUNGA DĖKOJA
1. L.K. Fondo Adelaidės skyrius 

paaukojo Adelaidės Lietuvių Na
mams stereofoninę radiogramą. Ji 
bus naudojama jaunimo reikalams 
ir muzikinėms valandėlėms. Visų 
vardu aukotojams reiškiama nuo
širdi padėka;

2. Nuoširdi padėka reiškiama 
šiems asmenims, save darbu pri
sidėjusioms prie A.L. S-gos gegu
žinės, įvykusios š.m. vasario mėn. 
21 d., parengimo: J. Jasiūnui, S. 
Reivyčiui, M. Urbonui ir V. Lin
kui už paaukotus loterijai ungu
rius. Taip pat Moterų Sekcijos 
Ponioms, aprūpinusioms gegužines 
dalyvius užkandžiais.

A.L. S-gos Valdyba

PAPILDOMAS 
ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS AUKOTOJŲ 

SĄRAŠAS

Žemiau skelbiamas sąrašas tau
tiečių ir organizacijų, paildomai 
aukojusių Adelaidės Lietuvių Na
mų skoloms mokėti arba dėl ku
rių nors priežasčių nepaskelbtų 
pirmajam sąraše. Įstojamasis ir 
nario mokestis atžymėtas skliaus
tuose. ,

Aleksaandravičius, V. (£1.0.0), 
Birbilas, J. (£ 0.16.6), Dunda, Do
natas (£ 1.10.0), Daugalis, Ansas 
(£ 1.0.0), Gudaitis, J. (£ 3.0.0), 
Grigonis, A. £ 2.0.0, Jasučiai; B. 
ir M. £ 3.0.0, Juciai, A. ir Po
nia £ 3.0.0, Jakaitis, J. £ 1.0.0, 
Janauskai, P. ir Ponia, £ 0.6.0, 
Kudirka, £ 10.0.0, Koronkevičius,

BOLŠEVIKŲ KADRAI 
UŽSIENIAMS

Vakarų Vokietijos išeinančios 
“Karinės politinės informacijos” 
pateikia duomenų . apie Maskvos 
direktyvas Alžyro komunistams. 
Tose direktyvose nurodoma, 
jog “kova dėl Alžyro išlaisvinimo 
turi būti baigta sukuriant Alžyro 
liaudies respubliką”. Šis tikslas ga
lėsiąs būti pasiektas tik įveikus 
prancūzų imperializmą Afrikoje...

Galiausiai maskvinėse direktyvo
se pabrėžiama, kad kovai laimėti 
“šiandien daugiau negu kada nors 
reikalinga atrinkti jaunų alžyrie
čių ir juos pasiųsti apmokymui Ry
tų Vokietijon”.

“Karinėse politinėse informaci
jose” atkreipiamas dėmesys į šiuo 
metu Rytų Vokietijos vykdomą ap
mokymą 90 alžyriečių.

Alžyro egzilinės vyriausybės 
įgaliotinis Rytų Vokietijos val
džiai pareiškęs protestą dėl “vien
ašališko komunistinio jaunų alžy
riečių apmokymo”.

E.I. pastaba: Sovietų Sąjungai 
siekiant pasaulinės revoliucijos, 
pagrečiui vykdomas atrinktų ko
munistų parengimas vienoje ar ki
toje šalyje sudaryti vadinamajai 
“Liaudies respublikai”. Tokie pa
ruošimai vykdomi atsižvelgiant i 
Kremliaus planus. Pavyzdžiui, Ru
sijos, komunistų siekimas Lietuvai 
primesti bolševikinę santvarką at
sispindi 1917 metų spalio 10 die
nos Lenino ir Stalino direktyvo
mis prie rusų komunistų centro 
komiteto sudarant laikinąjį lietu
vių sekcijų biurą. Pagrečiui mask- 
vinėmis direktyvomis buvo rengia

kalinga išrinkti, skaitomi negalio
jančiais. \

Adelaidės Apylinkės Valdyba

MELBURNAS
LITUANISTINIAI KURSAI 

PRADEDA DARBĄ
Šiais metais Lituanistiniai Kur

sai naujuosius mokslo metus pra
deda kovo mėnesį 19 d. — šešta
dienį 2 vai. p.p. Prie kursų vei
kia jaunesniesiems parengiamosios 
klasės. Naujai stojantieji užsira
šo pas mokytoją Leoną Vacbergą 
— 36 Waipole St., Kew, telefo
nas WM 6032. Pamokos vyks šeš
tadieniais Lietuvių Namuose, 
Thornbury.

£ 5.0.0, Kasčiukaitis, £ 2.0.0, Kri- ’’ 
viekas, A. (£ 1.0.0), Lapšys Jo
nas £ 0.3.0, Matiukas, A. £ 2.0.0, 
Mariukas, Pranas (£ 1.0.0), Mul- 
vinskas, S. £ 1.0.0, Moterų Sek
cija £ 0.10.0, Nefiodovas, P. £ 
0.5.1, Petkūnienė, £ 5.10.0, Ple- 
kys, J. £ 1.0.0, Raginis, V. (£ 
2.12.0), Raginienė, O. (£ 2.12.0), 
Rackus, J. (£ 1.10.0), Ramanaus
kas, J. £ 1.0.0, Reivytis, S. (£ 
1.0.0), Savenis, P. £ 1.0.0, Švei
kauskas £ 1.0.0, Ūkas, E. £ 2.0.0, 
Urbonas, M. £ 0.4.1 (£ 2.12.0), 
Vidugiris, A. (£ 0.10.0) ir Žiedas, 
L. (£ 2.10.0).

Jaunųjų aukotojų sąrašas
Dumčius, Aurimas £ 0.6.0, Gu

delis, Ed. £ 0.10.0, Maželis, Vy
gintas £ 0.5.0 ir Ruzgaitė, Eleo
nora £ 0.6.0.

Visiems aukotojams nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

1960 m. vasario mėn. 16 d.
Adelaidės Lietuvių Sąjungos 

Valdyba

KAUNE SUSIDARĖ IŠRAIŠKOS 
ŠOKIO GRUPĖ

Tik 1958 metais Kaune susikū
rė pirmoji po karo Lietuvoje iš
raiškos šokio' grupė, vadovaujama 
Daujotaitės. Grupė y ra-prisiglau
dusi prie profesinių sąjungų klu
bo( buv. Darbo rūmai). Dalyvau
ja 24 merginos. Tuo tarpu tai vie
nintelė Lietuvoje išraiškos šokio 
grupė. Sausio 21 ir 22 d. įvyko 
jos pirmasis viešas pasirodymas.

LNA

mi kadrai “Lietuvos liaudies res
publikai”.

Panašūs kadrai buvo rengiami" 
Lenkijai, Čekoslovakijai, Vokitijai 
ir kitoms šalims. Sovietų Sąjungo
je veikusiose Kominterno mokyk
lose buvo apmokomi komunistai iš 
įvairių Europos ir kitų šalių. Apie 
tai plačiai rašoma knygoje “Die 
Revolution entlasst ihre Kinder”. 
Wolfgang Leonhard, kalbamos 
knygos autorius, Sovietų Sąjungo
je išėjęs Komintaro mokyklą, vė-, 
liau, antram karui baigiantis, su 
Ulbrichtu buvo atsiųstas Rytų Vo
kietijon sudaryti “Vokietijos De
mokratinės Respublikos vyriausy
bę” pagal Maskvos nustatytas di
rektyvas. Ulbrichtas ir kiti Krem
liaus paruoštieji ir atsiųstieji vo- ' 
kiečių komunistai visiškai neatsi-' 
žvelgė nei j gyventojų, pagaliau 
nei į vietos komunistų pageidavi
mus, o aklai tevykdė maskvines 
instrukcijas.

“Karinių politinių informacijų” 
žinios apie vykdomus alžyriečių 
apmokymus teparodo, kad Krem
lius išpraktikuoto kelio nėra atsi
sakęs.

šia proga pažymėtina, jog 
Maskvoje jau 1922 metais pradėjo 
veikti vadinamas “tautinių mažu
mų universitetas”, kuris, reorga
nizuotas, ir nūdien veikia. Tame 
tariamame universitete, kurio dė
stytojų tarpe nemaža buvo ir 6 
klasių nebaigusių, buvo ruošiami 
propagandistai. Kalbamą “univer 
sitetą” Maskvoje yra išėję nema
ža lietuviškųjų komunistų.

E J. ... j
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Redaguoja: Antanas Laukaitis
Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S.W. Tel. 72-4864

r: .3 .ąv •' >NUOTRUPOS IŠ SP. ŠVENTĖS
Nors jau nemažai laiko praėjo 

nuo paskutiniosios sporto šventės, 
tačiau Sporto Skyrius vis dar gau 
na daug laiškų, aprašymų ir kitų 
patarimų bei nuomonių apie bu
vusiųjų šventę bei jos gėrusias ar 
blogųsiaas puses. Tikrai labai ma
lonu, kad yra toks dideiis susido- 
dėjimas sporto gyvenimu, tačiau 
Sporto Skyrius, turėdamas tik ma
žų skyrių “Mūsų Pastogėje”, ne
gali visų gautų straipsnių ir laiš
kų sutalpinti, už kų Redaktorius 
nuoširdžiai visus atsiprašo.

Čia pateikiamos svarbesnės iš
traukos iš dar nespaustų aprašy
mų:

"Adelaidiškis” savo straipsnyje 
mano, kad paskutinioji šventė di
delių “stebuklų” neparodė. Ade
laidė kaip buvo favoritas, taip ir 
liko, kai Geelongas, privaręs vi
siems daug baimės, esu įrodė, jog 
ir maža lietuvių kolonija gali tu 
rėti pajėgų klubų. Melburnas, ra
šytojo nuomone, nors ir didmies
tis, bet be kvapo ir ateities. Tur 
būt, ir “katalikai”, ir “cicilikai”, 
perdaug tarpusavy riedamiesi, už
miršta, jog ir sportas kažkur dar 
egzistuoja. Sydnėjus sublizgėjęs 
savaisiais jauniais, iš kurių žy
miausias — Daniškevičius, adelai- 
diškių dėl keistos savo plaukų šu
kuosenos pramintas “belaisviu”. 
Gražiai pasirodė ir broliai Grud- 
zinskai, tik visa bėda, jog jie 
aikštėje visų laikų svetima kalba 
“gargaliavo”, kas, tur būt, nei 
senjorui Grudzinskui, nei visiem^ 
žiūrovams nelabai patiko. Tasma
nia verta tikros pagarbos, nes 
turinti šešis vyrus ir dvi mergi
nas, dalyvavo visur, kur tik galė
jo. Rašytojo nuomone, kaikurie 
svečiai, atvažiavę Sporto šventėn, 
turėtų būti truputį santūresni ir

negalvotų, kad šventės rengėjai 
apie juos turėtų šokinėti, kaip 
apie princus ir princeses.

“Buvęs” iš Melburno, tarp visų 
kitų jau anksčiau Sp. Sk. rašytų 
šventės dalykų, nustebęs vėl rašo, 
kodėl adelaidiškiai taip įspūdin
gai surengę (bent iš spaudos jam 
taip atrodų) savo klubo X-čio Ju
biliejų, negalėję ir neįstengę kų 
nors ypatinga padartyi Australi
jos lietuvių sporto X-čiui atžymė
ti. Jeigu viskas taip labai gražiai 
praėję, tai ši, gal būt, sųmonin- 
gai padaryta klaida, rašytojo nuo
mone, esanti neatleistina.

Žinomas adelaidiškis sporto vei
kėjas A. Merūnas su nusistebėji
mu klausia, kur buvo visi buvę 
sporto veteranai, kurių nė su ži
burių negalėjai rasti. Jo nuomo
ne, lietuvių rinktinė, nors ir pra
laimėjo prieš australus, jeigu bū
tų buvusi perdaug neišvargusi, tai 
galėjusi rungtynes laimėti 10-15 
taškų skirtumu. Jis mano, kad po 
kiekvienos šventės reiktų sužaisti 
su tos valstijos rinktine. Taip pat 
reikėtų sudaryti ir moterims pa
našių rinktinę. Nereiklų bijoti jo
kių pralaimėjimų, nes tik jie pa
skatina jaunimų prie atkaklesnio 
darbo, kas vėliau ir gerų vaisių 
atneša. A.M. nuomone, veteranai 
be jokių išimčių turėtų ateiti jau
nimui į pagalbų ir, jeigu jie ma
žiau kalbėtų, o daugiau dirbtų, 
tai tikrai kiekvienas klubas galė
tų daug daugiau dirbti. Atsaky
damas p. Ju-Rai dėl iškelto ne
tikslaus švenčių pavadinimo “Tau
tinėmis Olimpiadomis”, A.M. ra
šo, kad niekas oficialiai švenčių 
olimpiadomis nevadina ir jokiame 
sportiniame statute to nėra įra
šyta. Eilinis gi žiūrovas gali jų 
vadinti kaip jam geriau patinka.

DAILININKO RIEPINO 
LAIŠKAI TARP

V. STEPONAIČIO KNYGŲ
Gydytoja A. Steponaitienė, 

tvarkydama prieš kiek laiko mi
rusio savo vyro (pulkininko) V. 
Steponaiačio bibliotekų (Kaune), 
rado didelį pluoštų rusų dailinin
ko I. Riepino laiškų, kurie buvo 
įdėti į aplankų ir, matyt, dar pa
ties V. Steponaičio ranka adre
suoti Mokslų Akademijai Vilniu
je. Laiškai (iš viso 48) rašyti buv. 
gubernatoriui Lietuvoje Veriovki- 
nui ir jo dukteriai Marijanai. Jie 
rašyti iš Neapolio, Venecijos, Vie
nos, Miuncheno, Petrapiliu ir net 
iš Utenos. Ties Utena Veriovki- 
nas turėjo dvarų, kurio centre 
gyveno ir Lietuvos nepriklausomy
bės laikais. Galimas dalykas, kad 
čia V. Steponaitis ir bus gavęo 
tuos laiškus. (Pulk. V. Steponai
tis buvo Lietuvos kariuomenės 
švietimo skyriaus viršininkas, pub 
licistas, vienas iš uoliųjų lietuviš
kos knygos kultūros kėlėjų).

tas!), o į Kinijų.
A. Venclovos padedamas, Ro- 

tomskis vasario 13 d. suorganiza
vo Vilniuje spektaklį — susirinki
mų, kuriame buvo kalbama apie 
lietuvių meilę kiniečiams, parašy
tas į Kinijų atitinkamas laiškas, 
plevėsuota Kinijos (bolševikinės) 
vėliavomis ir giedotas jos himnas.

LEIDINYS APIE PABALTIJĮ

Sovietinė akademija Maskvoje 
išleido rusų kalba leidinį, pava
dintų “Pabaltijos tautų etnines 
istorijos klausimai’, kuriame yra 
trys straipsniai ir apie Lietuvą: 
Jablonskytės-Rymantienės “Ak
mens amžiaus stovyklos Eiguliuo 
se”, Tautavičiaus “Rytų Lietuvos 
piliakalniai” ir Bucevičiaus “Pa
grindiniai tradicinių lietuvių vals
tiečių gyvenamų namų tipai”.

AKTORIAUS KAZIO JUKAŠONO 
SUKAKTIS

ROTOMSKIO “DRAUGIJA” 
STIPRINA DRAUGYSTĘ SU 

KINIJA
Visiems, kas kreipė akis į Povi

lo Rotomskio Vilniuje pirminin
kaujamų “Kultūrinių ryšių su už
sieniu draugijų” ir tikėjsi, kad gal 
per jų atsivers koki nors keliai 
bent kultūrinėje srityje laisviau 
santykiauti su žmonėmis Lietuvo
je, įsidėmėtina,'kad šiuo metu tos 
“draugijos” akys nukrypo ne į 
lietuvius užsieniuose (tuo tebesi
rūpina “Zavozvraščenije” komite-

Vasario 8 d. Kaune 60 metų 
amžiaus ir 35 metų sceninio dar
bo sukakties proga buvo sveikina
mas Kauno teatro aktorius Kazys 
Jurašūnas. Šalia aktoriaus ir re- 
žisoriaus darbo, K. Jurašiūnas esąs 
užsimojęs dar ir dramaturgu tap
ti: šiuo metu rašus didelę pjesę 
apie Kauno jūrų...

vos kvislingams. Ordinai buvo duo
ti už nuopelnus žemės ūkio srity 
1959 metais (konkrečiai — už pa
kankamo mėsos iš Lietuvos parū- 
pinimo sovietinei kariuomenei ir 
miestiečiams). Po ordinų gavo vie 
na kiaulininke ir vienas kolchozo 
pirmininkas, o taip pat ir aukštie
ji žemės ūkio administratoriai: V. 
Vazalinskas (žemės ūkio ministe- 
ris, Lietuvos laikų agronomas) ir 
du žemps ūkio reikalų prižiūrėto
jai iš partijos pusės: antrasis sek
retorius B. šarkovas (Sniečkaus 
pavaduotojas) ir partijos centro 
žemės ūkio skyriaus vedėjas V. 
Kolesnikovas > (įsidėmėtina, kad iš 
partijos pusės žemės ūkį Lietuvo 
je “globoja” rusai).

Be tų, ordinus gavo dar šie “di
deli žemdirbiai” : Klaipėdos ra jo 
no partijos sekretorius K, Pet
rauskas, A. Sniečkus, M. Sumaus- 
kas ir... J. Paleckis.
Tuo pačiu metu vilniškis prezidiu 
mas (J Baltušio ir S. Naujalio pa
rašais) “apdovanojo” net 216 įvai
rių žemės ūkio darbininkų vadina
maisiais garbės raštais. (Lietuvoj 
esanti kvislinginė “prezidentūra” 
ordinais apdovanoti teisės neturi, 
verčiasi tik “garbės raštais” ir nu- 
sipelnėlių titulų pripažinimais).

KAUNE PRADĖJO DARYTI 
ŠIRDIES OPERACIJAS

DIDIEJI “ŽEMDIRBIAI

Maskvos valdžia, žemės ūkio 
vairuotojų suvažiavimo proga, pa
bėrė virtinę Raudonosios Vėliavos 
ordinų, iš kurių 10 teko ir Lietu-

Vasario 1-2 dienomis Kaune, kli
nikinėj (buv. universiteto) ligo
ninėj, pirmų kartų Lietuvoje bu
vo padarytos penkios operacijos 
ligonims, turintiems iš prigimties

defektyvių širdį. Nuo šiol tokios 
rūšies operacijos būsiančios daro
mos toje ligoninėje ir dažniau.

širdies operacijoms Kaune bu
vo sistemingai rengiamasi. Jaunas 
Kauno Medicinos Instituto docen- 
tas-chirurgas Jurgis Brėdikis anks
čiau tų sritį studijavo su pasižy
mėjusiais profesoriais chirurgais 
Maskvoje, lankėsi chirurgų suva
žiavime Vokietijoje, atrinko pir- 
mosiims operacijoms pacientus ir 
atliko kitus pasirengimus.

Pirmosioms operacijoms buvo 
atkviestas iš Maskvos krūtinės 
ląstos chirurgijos dėstytojas do 
centas Igoris Medviedevas. Jis ir 
darė pačių pirmųjų Lietuvoje šir
dies operacijų, docentui J. Brėdi- 
kiui asistuojant. Apie visas kitas 
operacijas pranešama, kad jas da
rė chirurgai Igoris Medviedevas ir 
Jurgis Brėdikis. Visos penkios 
operacijos buvusios sėkmingos ir 
tai laikoma užtikrinimu, kad Kau
no klinikinė ligoninė nuo šiol bus 
laikoma ligonine, kuriai galima 
tokias operacijas patikėti. Ta pro
ga, Medviedevas apie Kauno kli
nikinę ligoninę atsiliepė, kaip pri
lygstančių pačioms geriausioms 
sovietinėms ligoninėms...

Iš tikrųjų Kauno Medicinos Ins
titutas (buv. Medicinos fakulte
tas) ir Lietuvos laikais pastatytos 
universiteto klinikos jau ir nuo 
seniau sovietinių mpdikų akyse 
turi didelį autoritetų, kadangi čia 
visa eilė vakarietiškų įrengimų, o 
bibliotekoje vakarietiškų moksli
nių veikalų, kurie Sovietijoj rete
nybė. Lietuviai medikai, senieji ir 
jaunieji, tuo pagrįstai didžiuojasi.

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”

DANE’S PHARMACY
K.E. DANE, Ph. C., M.P.S.

Kalėdų dovanos, visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška
kosmetika Mouson. Kalbama lietuviškai.

THE ARCADE, JOHN STREET
Phone UB 4218 CABRAMATTA
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Jei norite pirkti CANBERROJE X
NAMUS arba BIZNĮ, t

Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins X

CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS |
GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. 
Telef. J 4785 privatus J 2943

I II 
I

Adelaidėje
VYTIS I — GLENELG 

66-29 (18-8j
Ir šį kartų dėl įvairių priežas

čių tegalėjo susirinkti varžyboms 
truputį pavėlavęs penketukas be 
pamainų. Dėl pavėlavimo buvo 
žaistas nepilnas pirmas puslaikis 
ir dėlto toks mažas pirmo pušiai- 
kio rezultatas. Nors ir neturėta 
pamainų, tačiau buvo žaista dide
le sparta ir parodytas geras žai
dimas. Visi žaidėjai be išimties 
žaidė gerai ir kovingai. M. Stat- 
nickas, žaidęs trečias rungtynes 
gynime, labai gerai nuiminėjo at
šokusius kamuolius ir pasirodė 
kaip puikus gynėjas, nors jis visų 
laikų žaidė anksčiau krašto puolė
ju. Taškus pelnė: Gumbys 31, 
Lapšys 18, Visockis 12, Statnickas 
3 ir Alkevičius 2.

★
Vytiečius ir toliau lydi nelai

mės. šiam sezone trečias iš eilės 
jaunas ir daug žadantis krepši
ninkas V. Kapočiūnas susižeidė 
kojų. Atrodo, yra trūkusi kojos 
(pėdos) girnelė ir Vyto ilgiau ne
matysime krepšininkų tarpe.

★
Žiemos sezonui greičiausia bus 

užregistruotos šiose sporto šakose 
Vyties komandos: krepšinio 5 — 
trys vyrų ir dvi mergaičių, stalo 
teniso 4 — dvi vyrų ir dvi mer
gaičių ir šachmatų — dvi vyrų.

★
Šių metų, liepos mėnesį atvyks

ta į Australiją dviems savaitėms 
Filipinų Olimpinė krepšinio ko
manda, kuri žada žaisti trijose 
valstijose. Ši komanda paskutiniu 
laiku yra laimėjusi Azijos krepši
nio pirmenybes ir dabar, prieš 
vykdama į Romų, nori įgauti dau
giau žaidimo praktikos.

★
Šiame sezone Pietų Australijo

je bus užregistruota ir žais pir
menybėse Australijos Olimpinė 
rinktinė, kuri bus vįpa surinkta 
j Adelaidę, kad galėtų kartu tre
niruotis ir žaisti. Prieš šių rink
tinę, reikia abejoti, ar galės kuri 
nors komanda rimčiau pasiprie
šinti, bet reikia džiaugtis, kad mū-

sų Vytiečiai turės galimybę žaisti 
ir daug ko pasimokyti iš šios rink
tinės.

★

Žaisdama lauko tenisų už savo 
mokyklų, M. Kerulytė daro gerų 
pažangų ir žada išaugti į gerų 
žaidėjų. Per mokyklos turnyrų iš
kopė j pusfinalius ir pralaimėjo 
tik po kieto pasipriešinimo.

B.N.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI l TAS FIRMAS, KURIOS 
5KELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ”.

EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.
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SIŪLO:
GERIAUSIAS ELEKTROS REIKMENŲ 

PREKES.

Galima išsirinkti šaldytuvą iš 
11 moderniausių modelių.

KAINA — PIGIAUSIA PRADE
DANT NUO 119 GNS. 6 TELEVI
ZIJOS APARATŲ MODELIAI 
NUO 169 GNS.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos ir 
saviems tautiečiams žymi nuolai
da. Pristatome visur 
mai.

JONAS

neapmoka-

KREIPTIS;

ELECTRICS
146 Catharine Str., Leichhardt, Sydney

TEL. LM 2570 (bet kuriuo laiku)

l
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J. Strautins
5-TH FLOOR

306 The Causeway 
MELBOURNE

XXX
SIUNTINIAI l LIETUVĄ

HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 

Australia.
PHONE 35-5795 w

Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių 
maisto siuntinius -TIESIAI į Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
Ukrainą.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už į svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Trading Co. 332 Chapel Rd., Bankstown. Tel.: 
UY 5328. \ t
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: Contal Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842. r<
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon >*< 
Adelaide, S.A. Tel.: J2879. >♦!

BALTIC STORES LTD
421 Hackney Road 

LONDON, E. 2. ENGLAND.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS 
MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 
gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito
kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.

Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus.
Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik
lo rėžtukai ir kt

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!
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MOsų PASTOGĖ
NEW C AS T E LIS

Pranešame, kad šių metų kovo 
13 dieną, tuoj po pamaldų Broad' 
medow katalikų parapijos salėje, 
yra kviečiamas A.L.B. Newcaste- 
lio apylinkės narių visuotinas su
sirinkimas sekančia darbotvarke.

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Prezidiumo rinkimas, 3. Valdybos 
pranešimas, 4. Revizijos Komisi
jos pranešimas, 5. Socialės šalpos 
Komiteto pranešimas, 6. Apylin
kės valdybos rinkimai, 7. Revizi
jos Komisijos rinkimai, 8. Socia
lės Šalpos Komiteto rinkimas, 9. 
Klausimai ir sumanymai ir 10. 
Susirinkimo uždarymas.

Newcastelio Apylinkė* Valdyba

KONCERTAS — 
ŠOKIŲ VAKARAS

Šių metų vasario 27 d. New- 
castelio Apylinkės Valdyba suruo
šė koncertą — šokių vakarą, ku
riame didelę programos dalį atli
ko mums ir visos Australijos lie
tuviams žinomas Sydnėjaus “Dai
nos” choras.

Nors išvargę buvo po tolimos 
kelionės choristai ir pats dirigen
tas p. Kavaliauskas, bet į Anzac 
House salę įžengė geros nuotai
kos pilni.

Programa prasidėjo 7.30 vai. 
Prieš programą, Newcastelio Apy
linkės V-bos pirmininkas P. Brūz
ga nuo scenos trumpai pasveiki
no sydnėjiškius ir padėkojo jiems 
už atsilankymą. Po to, Newcas
telio choras, diriguojamas p. S. 
Žuko išpildė 4 dainas: Tėviškėlė, 
Stikliukėlis, Ko liūdi putinėli ir 
šią naktelę, čia pat dirigentas p. 
Žukas trumpai nupasakojo new- 
casteliečių vargus ir pabrėžė, kad 
dėka p. Kavaliausko ir Dainos 
choro Newcastelio choras išsilai
kė. Jo nuomone, newčasteliečiai 
buvo nustoję ūpo ir nebenorėjo 
dainuoti, tik jam asmeniškai susi
tarus su Dainos choro dirigentu 
p. Kavaliausku, newcasteliečiams 
vėl atsirado noras dainuoti ir bu
vo pradėta intensyviai ruoštis nu
matytam bendram chorų koncer
tui 27 d. vasario.

čia reikia paminėti, kad new- 
casteliečiams choristams yra ir 
blogos sąlygos, kadangi daugumas 
dirba pamainomis ir todėl i numa
tytas repeticijas kartais negali at
vykti, be to, ir pats dirigentas p. 
Žukas taip pat dirba pamainomis 
ir kartais jo pamainos nesutampa 
su choristų, arba numatytai dienai 
repeticijoms negalima salės gau
ti, nes yra užimta. Daug repetici
jų vykdavo p. Žuko bute, žinoma, 
choristai nugalėjo tas visas kliū
tis dėka savo ir chorvedžio pasi
ryžimo ir savo dalį koncerte at
liko labai gerai.

Po Newcastelio choro, scenon 
išėjo Sydnėjaus moterų choras, 
baltose sukniose ir raudonos ro
žės puošė jų krūtines. Antuzias- 
tiškai publikos sutektos jos žavė
tinai sudainavo: Ateisiu berneli
— D. Andrulio ir Saulutė raudo
na A. Budriūno. Dirigavo p. 
Kavaliauskas.

Mišrus “Dainos'* choras išpildė 
pirmoje dalyje šias dainas: 1. Iš 
rytų šalelės — J. Juzeiiūno, 2. 
Per Klausučių ūlytėlę — J. Stan
kūno, 3. Tylus buvo vakarėlis — 
St. Šimkaus, 4. O kad išauštų — 
J. Žilevičiaus, 5. — Meno daina
— J. Tallat-Kelpšos.

Pertraukos metu australė dai
nininkė padainavo dvi dainas, 
pianinu akompanavo muzikas W. 
Caroll.

Po pertraukos mišrus ‘Dainos” 
choras, diriguojamas p. Kavaliaus
ko, sudainavo: 1. Kalvelis — K.V. 
Banaičio, 2. Pradės aušrelė aušti
— Br. Budriūno, 3. Kar,elėli — 
č. Sasnausko, 4. Užmigo žemė — 
Č, Sasnausko, 5. Pasveikinimo 
choras iš operos “Pilėnai*' — V. 
Klovos.

Paskutiniams dainos balsams 
nuaidėjus, salėje kilo plojimų 
bangos ir triukšmingi “bis”, kol 
sutiko dar padainuoti “Kareivių 
maršą” iš operos Faustas — Ch. 
Gounod ir “Mešką” — A. Račiū
no.

Jungtinis “Dainos” ir Newcas
telio choras padainavo 3 dainas: 
1. Už jūrių marių — K.V. Ba
naičio, 2. Vakarinė daina — St. 
Šimkaus ir 3. Laisvės daina — J. 
Žilevičiaus. Dirigavo p. Kavaliaus
kas. Koncertas buvo pradėtas 
“God save the Queen’*, o užbaig
tas Tautos Himnu.

Pabaigoj Newcastelio Apylinkės 
v-bos pirmininkas P. Brūzga tarė 
padėkos žodį p. Kavaliauskui ir 
Dainos chorui, chorvedžiams p. 
Žukui ir p. Kavaliauskui buvo 
įteiktos gėlės nuo Newcastelio 
apyl. valdybos ir p. Reisgienės — 
Krašto Kultūros Tarybos vardu.

Žiūrovo akimis, “Dainos" cho
ras yra lietuviškos kultūros paži
ba. Jo įdėtas darbas ir pastan
gos dainuojant ir populiarinant 
lietuvišką dainą, turi dicielės rei
kšmės lietuvių bendruomenės gy
venime. Mums, n'ewcastlieciams, 
buvo tikrai malonu išgirsti tikrą 
meninį dainos grožį, skrendantį iš 
jų lūpų. Padainuota buvo meniš
kai. Kiekviena daina buvo palydė 
ta antuziastiškų publikos plojimų. 
Žiūrovai buvo ne tik kad paten
kinti, bet tiesiog sužavėti.

Chorų junginys, taip pat labai 
gražiai sudainavo.

Koncertui pasibaigus, apylinkės 
valdyba pakvietė abiejų chorų 
dalyvius bendrai vakarienei. Be 
jų dar dalyvavo kun. P. Butkus 
ir p. Reisgienė — Krašto v-bos 
Kultūros Reikalų vadovė, ir p. 
Reisgys. Svečiai buvo apnakvo- 
dinti vietos'lietuvių tarpe.

Vasario 28 d. Broadmedow ka
talikų bažnyčioje buvo lietuviš
kos pamaldos. Mišias laikė ir pa
mokslą sakė Kun. Butkus, o Syd
nėjaus “Dainos” choras giedojo 
šv. Liudviko mišias.

Šia proga taip pat esu valdybos 
prašomas padėkoti visiems — 
Sydnėjaus “Dainai” >r dirigentui 
p. Kavaliauskui — už taip puikų 
koncertą, Newcastelio chorui ir 
dirigentui p. Žukui už jų įdėtą 
darbą ir gražiai sudainuotas dai
nas, taip pat visiems, prisidėju- 
siems ruošiant bendrą vakarienę 
ir priėmusiems nakvynėn svečius.

Širdingas ačiū!
Baltrus Drožė

CABRAMATTA
JAUKUS, VIENINGAS 

SUSIRINKIMAS

Š.m. vasario 28 d., Kaip anks
čiau buvo skelbta, ALB-nės Cab- 
ramattos apylinkė sušaukė visuo
tinį metinį susirinkimą. Dėl blo
go oro susirinkimas nebuvo ren
giamas skautų žemėje Inglebur- 
ne, bet p.p. inžinierių Sabulio ir 
Aleknos naujai pastatytame, bet 
dar neveikiančiame erdviame fab
riko pastate Cabramattoje.

Susirinkime dalyvavo per 30 
pilnateisių bendruomenės narių. 
Po apylinkės pirmininko, iždinin
ko ir kontr. komisijos ataskaitinių 
pranešimų, kuriems vienbalsiai 
buvo pritarta, buvo išrinkta nau
jos kadencijos valdyba, šį kartą 
į valdybą įėjo naujų žmonių, ku
rie gyvena ne vien Cabramattoj. 
Pasiskirsčius pareigomis, paaiškė
jo, kad naujuoju pirmininku bus 
p. I. Petniūnas (gyvenąs Liver- 
poolyje) — žinomas pedagogas ir 
šiuo metu Sydnėjaus lituanistinių 
kursų dėstytojas; sekr. — iždinin
ko pareigas pasiėmė p. T. Rotcas 
— žinomas skautų organizatorius 
ir nuolatinis jaunimo veiklos da
lyvis; švietimo ir kultūros reika
lus tvarkys p. N. Žygienė — lie 
tuvė prekybininkė ir buvusi veik
li Soc. ’ Mot. Globos D-jos valdy
bos narė.

Po susirinkimo įvyko linksmas 
ir draugiškas pobūvis, kuriame pa
sišokta ir pasilinksminta. Nebuvo 
pamiršti ir lietuviški šokiai bei 
rateliai. Keli svečiai, kurie daly
vavo pobūvyje, išreiškė tikrą su
sižavėjimą bičiuliška Cabramattos 
apylinkės lietuvių tarpusave nuo
taika, Išsitardami, kad čia susi
rinkę “tarsi viena šeima’’.

Dalyvavę*

ADELAIDE
MINĖJIMAS IR KAZIUKO 

MUGĖ
Vilniaus tuntas Adelaidėje šv. 

Kazimiero, Lietuvos globėjo ir 
skautų patrono, dieną mini šių 
metų kovo 13, sekmadienį. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Primindama skautų dvasios va
dovo paakinimą, tunto vadija pra
šo ypatingo nuoširdumo pamal
dose.

Po pamaldų šv. Juozapo baž
nyčioje, kurioje skautės ir skau
tai dalyvauja uniformuoti, bus 
Kaziuko mugė. Nuo senų laikų 
Vilniuje šv. Kazimiero dienos pro
ga būdavo tradicinė mugė, į ku
rią suplaukdavo didžiausios mi
nios. Š.m. kovo 13 dieną Adelai
dės skautai ruošia tokią Kaziuko 
mugę. Skautų tėvų komitetas šia 
proga atsidėjęs rūpinasi, kad vi
siems užtektų riestainių, šviežių 
baronkų, mėtinių lazdų, pagamin
tų pagal lietuviškus receptus, ii 
skanių gaivinamų gėrimų. Bus 
turtinga loterija sn daug gerų ir 
naudingų fantų.

Nepraleiskite progos laimėti Ka
ziuko mugės loterijoje. Visi pra
šomi atsilankyti skautiškų palapi
nių mieste.

Iškilminga tunto sueiga bus 
4.30 valandą po pietų Lietuvių 
Sąjungos namuose, Eastry Street, 
Norwood. Rengiama visiems įdo
mi programa. Skiltys smarkiai 
ruošiasi pasirodymams, kurie nu
džiugins tėvelius ir kiekvieną žiū
rovą.

Tėvelius, viešnias ir svečius 
Adelaidės skautiškasis jaunimas 
kviečia atsilankyti ir dalyvauti.

y Vadovybė

VASARIO 16-JI 
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Alburio Apylinkės Valdyba ke- 
turiosdešimts dviejų metų Nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį 
atžymėjo š.m. vasario 20 dieną 
Wodongos CWA salėje.

Kad ir gerokai sumažėjus yra 
apylinkė, bet iš paskutiniųjų su
sijungę protėvių vienybės šluote
lės pavyzdžiu, netikėtai skaitlin
gai sugūžėjo prisiminti brangiau
sią savo Tautos šventę.

Pirmininkas S. Valys trumpu 
žodžiu atidaręs minėjimą, sugie 
do jus himnus, paraginė tylos mi
nutės susikaupimu pagerbti žuvu
sius už Lietuvos Laisvę.

Dienos proga paįvairintą pas
kaitą skaitė S. č.ėsna.

Toliau sekė meninė dalis.
žinomas baritonas D. Vildovas, 

piano viešnios Miss N. Leech pri
tariamas, išpildė J. Gaubos — 
Kur tas šaltinėlis, St. Šimkaus — 
Tamsiojoj naktelėj, Vai pūtė, pū
tę ir Kas ant žirgelio.

Jau suspėjęs pagarsėti ir aus
tralų visuomenėj mūsų smuikinin
kas R. Urbanavičius, akomponuo- 
jant tai pačiai Miss N.L., virtuo
ziškai išpildė keletą klasinių mu
zikos fragmentų iš Šuberto bei 
Mocarto.

Mūsoji baletininkė, bet jau šį 
kartą kaip viešnia specialiai at
vykusi iš Viktorijos sostinės, jau 
ir anksčiau nekartą žavėjusi 
grakščia išraiška ir judesiais, pa
šoko Valsą iš Copelios* ir kitus 
klasinius dalykus.

Malonus svečias iš Canberros, 
studentas Č.esius Žilinskas per ke
letą kartų akordeono garsais kė
lė susirinkusių nuotaiką.

Valdybos nario p. Leitono ma
žoji Birutė padeklamavo Vytės 
Nemunėlio “Po Tėvynės dangum”.

Jei atspėsiu ir kitų nuomonę, 
didelė padėka ir pagarba tenka 
p. Vinevičienei, p. Valienei, p. 
Bertašienei, p. Leitcnienei, p. Vii- 
dovienei, kurios, negailėdamos 
laiko ir darbo, padėjo šį paren
gimą suruošti.

Esame dėkingi visiems svečiams, 
savo dalyvavimu mus parėmu- 
siems, taip pat ir tolimam sve
čiui, jei neapsiriksiu, studentui 
Miniotui už dalyvavimą tautiniuos 
mažųjų šokiuos. S.Č.

MELBURNAS
MŲSŲ DIPLOMANTĖS

Tarp devynių tūkstančių Mel
burno universitete studijuojančių 
ir apie tris šimtus šiais metais 
baigusių ketvertas diplomų atite
ko ir lietuviams.

Kad ir trumpiausiais žodžiais 
negalima būtų praeiti nepaminė
jus tos iškilmingos univęrsiteto 
tradicinės šventės.

Vasario 24 dieną universiteto 
erdvioj Vilson’o salėj iškilmingo
mis apeigomis drauge su dešimti
mis kitų fakultetų baigusiųjų, ; 
bakalauro laipsnį tapo įvesdintos 
ir trys ceremonijoj dalyvavusios 
lietuvaitės — p.p. šeštokaiiė, Lais- 
vėnaitė ir čėsnaitė.

Salės gale išsirikiavus visiems 
baigusiesiems, tūkstantinę svečių 
minią užviešpatavo rimties tyla, 
pasigirdo muzika. Rausvai žėrin
čiomis margaspalvėmis togomis 
bei iškilmingų apeigų “mitromis”, 
su rektorium priešaky, rimtais ir 
pasitikinčiais vedais iš lėto įžen
gė kelių dešimčių profesorių įspū
dingas būrys.

Po to tamsiomis togomis su 
melsvom perpetėm į estradą ko
pia pirmieji baigusieji — Bache
lor of Arts. Praeidami estrados 
vidury sėdintį rektorių, lengvu 
linktelėjimu jie jį pagerbia ir, 
priartėję prie fakultetą atstovau
jančio profesoriaus, sustoja, čia 
iš jo lūpų išgirsta savojo laipsnio 
ir pavardės skelbimą, ką patvir
tina šalimai sėdįs žodžiais ir mit
ros kilstelėjimu pats rektorius.

Ceremonija nusitęsia keletą va
landų. Po to iškilmės baigiamos 
ilgoka vieno iš profesorių kalba 
ir Himnu. Stebėję*

SYDNĖJUS
PAMALDOS

Kovo 13 d. Camperdowne vai
kučių mėnesinė išpažintis ir ben
dra Komunija per lietuviškas pa
maldas — 12 vai. Išpažinty* nuo 
11,30 vai. prie* pamaldas.

Tai kartu ir Camperdowno sek
madienio mokyklos pamaldos, pra
dedant mokslo metus.

Šiose pamaldose dalyvauja ir 
visi Sydnėjaus lietuviai studentai, 
pradėdami naują savo studijų 
semestrą.

Cabramattos lietuviams pamal
dos Mt. Pritchard bažn. 9 vai. 45 
min. — punktualiai.

BUS RODOMI FILMAI
Pradedant naujus mokslo metus, 

Camperdowno sekmadienio mo
kykloj prieš pamaldas bus sura
šymas vaikučių ir paskirstymas 
grupėmis ir tėvų pasitarimas — 
bei tėvų komiteto rinkimai.

Tuojau po pamaldų apie 1 vai. 
St. Sophia College salėje bu* ro
domi filmai — judomi paveikslai 
iš Olimpiados Melburne bei kiti 
auklėjamo pobūdžio vaizdai, o 
taip pat ir kai kurios atkarpos 
Sydnėjaus vaikučių, dalyvaujan
čių bažnyčioj ir minėjime.

Kviečiami vaikučių tėveliai, o 
taip pat ir visi tautiečiai, kurie 
domisi ir norėtų šiuos paveiks
lus pamatyti. K.P.B

SYDNĖJAUS SKAUTŲ 
ŽIDINIO SUEIGA

Sueiga ir gegužinė įvyks š.m. 
kovo mėn. 13 d. East Hills par
ke, prie Georges upės, 2 min. ke
lio nuo geležinkelio stoties. Su 
šeimomis ir draugais renkamės 
11 vai. Neturintieji savų, susisie
kimo priemonių, vyksta iš Sydnė
jaus traukiniu į East Hills (iš 
Centrinės stoties 22 perono) arba 
autobusais Nr. 22 ir 23 iš Banks- 
towno nuo kino “Civic”. Pato
giausias autobusas Nr. 23 išvyks
ta 10.32 vai. iš Bankstowno.

Prisiminimui S-gos Šėlų metinė 
sueiga įvyks tuoj po 11 vai., dar
botvarkė bus paskelbta vietoje. 
Nariams dalyvavimas būtinas. 
Prašom nesivėluoti, nes sueigai 
numatoma pasitraukti į nuošales
nę vietą. Po sueigos — bendri 
pietūs.

Esant blogam orhi, visi bus per
vežti į netoli esančias privačias 
patalpas.

East Hill’s priemiestyje ir par
ke veikia vaisvandenių parduotu
vės, parke yra vaikams žaidimų 
įrengimai ir aptverta maudyklė.

Norintieji smulkesnių informa
cijų, visais židinio reikalais krei
piasi į kanclerį — ps. E. Vetei- 
kienę, telef. UB 3680.

Židinio vadovybė

Mielus bičiulius p.p. KAVALIAUSKUS, liūdinčius dėl jų 
motinos, uošvės ir senelės mirties Lietuvoje, nuoširdžiai už
jaučia

Paragiai

LIETUVIŠKOJI KULTŪRA
VYSKUPAS SKATINA BOTI 

VIENINGAIS

Žurnalo Aidų vedamajame (Nr. 
10) vysk. V. Brizgys, primena:

“Kai vienas mokslininkas ku
riame nors dalyke įrodo, kad yra 
kitaip, negu moko kiti, ta, asmens 
ar grupės prestižo motyvais ne
argumentuoja prieš tiesą, o visi 
su dėkingumu priima seną tiesą ar 
naują išradimą. Popiežius Jonas 
XXIII pakvietė pasaulį bendro
mis jėgomis išsiaiškinti krikščio
nis liečiančius skirtumus, surasti 
tiesą ir geros valios žmonių rim
tumu visiems ją priimti. Tai kvie
timas kiekvienam iš mūsų, ypa
tingai tiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu esame aktyvūs kata
likai. Pasidarbuokime tarpusavyje 
ir plačiau aplink save tarpusavio 
meilėje ir pagarboje pažadinti ge
rą valią Katalikų Bažnyčios gal
vos ir mūsų laiko žmonijos šauks
mui vienybėn — viename Kristų 
je ir Jo Evangelijoje.”

KALBOTYROS LEIDINYS

Lietuvių Kalbos ir Literatūros 
institutas Vilniuje išleido “Lietu
vių kalbotyros klausimų“ 'II kny
gą, kurioje yra 17 straipsnių lie
tuvių kalbos istorijos ir gramtikos 
klausimais. Viename iš straipsnių 
Morkūnas ir Sabaliauskas nagri
nėja Neringos žvejų (kuršių) tar
mę. Šivickienė ir Vidugiris rašo 
apie kalbines lietuvių “salas” Gu
dijoje ir apie tenai užtiktas tar
mes, kuriose esą išsilikę senovinių 
lietuvių kalbos formų. (Kaikurios 
iš tų . “salų” yra Gudija’ priskir
tose Lietuvos žemėse)

* Gimtosios Kalbos Nr. (2-3) 
jau pasirodė. Jame A. Dundulis 
pamini kalbininko prof. F r. Skar
džiaus 60 metų sukaktį, br. Barz- 
dukas nurodo gimtosios kalbo.. 
išlaikymo ir tobulinimo reikalą, 
Pr. Skardžius aiškina laikraščio ir 
žurnalo sąvokų skirtumus, kun. 
J. Vaišnys įrodinėja, kad krikš
čioniškuosius vardus angliškoje 
aplinkoje patogiau vartoti angliš
komis formomis (John, Peter), 
bet tautinių vardų (Gražina, Bi
rutė, Milda...) nieku būdu nega
lima keisti angliškais pakaitalais 
(Grace, Ruth, Mildren...).

Pr. Čepėnas ragina tėvus pasi
rūpinti savo vaikų žodingumu 
daugiau kalbinant ir duodant lie
tuviškų knygų skaityti. P. Jonikas 
pateikia pluoštą retesnių žodžių.

Dr. K. Gudaitis paduoda bent 
trejetą puslapių sulietuvintų me
dicinos terminų. Vyt. Sirvydas 
parinko reikšmingų įvairių moks
lininkų atsiliepimų apie lietuvių 
kalbos senumą, reikšmingumą.

Klausimų kraitelėje P. Skar
džius atsako, katraip reikia kal
bėti: charta ar čarteris, tremtis 
ar ištremtis ir panašiai.

Gimtąją Kalbą leidžia Kultūros 
Fondas (adr.: 1602 S. 48 Court, 
Cicero, Ill., U.S.A.

★ Dr. Vytautas Pavilanis Mon- 
trealyje, Canadoje, yra suorgani
zavęs Mikrobiologijos Instituto 
laboratoriją, kuri gamina skiepus 
prieš poliją. Į tą laboratoriją at
vyksta gydytojai — virologai pa
sitobulinti skiepų prieš poliją ga
myboje. Čia stažą atlikinėjo gy
dytojai net iš Vokietijos, Prancū
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zijos, Austrijos, Ispanijos, Itali
jos, Suomijos, Rusijos, Skandina
vijos, net iš Pietų Amerikos, Afri
kos ir Azijos. Dr. Povilanis Mon- 
trealio Universiteto medicinos fa
kultete dėsto apie virusus, o hi
gienos fakultete dėsto gydyto
jams, siekiantiems viešosios higie
nos diplomo.

★ Dail. Aid. Šlepetytė Fordha- 
mo universitete, Amerikoj, dėsto 
prancūzų kalbą ir literatūrą bei 
rusų kalbą ir literatūrą.

★ Kun. Dr. K. Gečys nuo šių 
mokslo metų pradėjo dėstyti ru
sų kalbą ir rusų ideologijos studi
jas Fordhamo Universitete, Ame
rikoje.

★ Lietuvių rašytojų kūrybai 
yra paskirta* šių metų lenkų lei
džiamo žurnalo The Polish Re
view vasario mėn. numeris. Jame 
yra Aisčio, Alanto, Brazdžionio, 
Radausko, Putino, Tysliavos, Ba
rono, Grušo ir kt. autorių kūri
nių.

ze Stasio 'Būdavo apysaka “Rūs
ti siena” jau išleista Rūtos leidyk
los Kanadoje. Apysaka vaizduoja 
Lietuvos kaimo grumtynes su ru
sais, knygnešių žygius, kovą dėl 
savo žemės. Pirmoji šios trilogijos 
dalis — “Varpai skamba”, išleis
ta jau 1952 m.

Apysaka intriguojanti. Auto
rius moka mėgsti gyvus monolo
gus. Nestinga ir kalbos vąjzdin- 
gumo.

St. Būdavas iš viso yra kūry
bingas. Tai jo jau tryliktas atski
ru leidiniu išėjęs kūrinys, iš anks
čiau pasirodžiusių vienas iš-vers
tas į lenkų, kitas į anglų kalbą. į

■Z- Dail. Adoma* Galdikas gavo 
Jąmes Cameron Clark vardo pre
miją už kūrinį “Medžiai”, kuris 
buvo išstatytas Amerikos Dabar
tinio Meno Parodoje Palm Beach, 
Fla. Premijų skirstymui vadovavo 
pasaulinių meno parodų organi
zatorius, Carnegie Instituto me
no direktorius.

* Buvę* Adelaidė* liet, kapel. 
Kun. dr. Jatulis, gyvenąs Romoje, 
studijuoja pirmuosius krikščiony
bės amžius ir renka archyvinę 
medžiagą apie lietuvį ^kardinolą 
Jurgį Radvilą.

* Čikagos Meno paroda, kuri 
įvyks š.m. kovo 19-27 d. Čiurlio
nio galerijoje, apims daugelio mū
sų dailininkų moderniąją kūrybą.

NAUJA V. KLOVOS OPERA /

Vytautas Klova patiekė kompo
zitorių sąjungos valdybai peržiū
rėti naują operą — “Duktė'. Sį- 
kartą tai opera grynai sovietine — 
bolševikine tema, būtent, apie 
“partizanų kovas didž’ojo tėvynės 
karo metais”. Libreto autorius 
Juozas Gustaitis. Kompozitoriai 
Vainiūnas, Račiūnas, Kaveckas, 
Juzeliūnas ir muzikologas Gaudri
mas operą įvertino gerai, o kadan
gi operos tema ir politiškai gera 
(tautų draugystė ir neapykanta 
priešams), tai neabejotina, kad 
naujoji opera dar šį sezoną pasi
rodys Vilniaus scenoje. LNA
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